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CONCELLO DE CARNOTA 

Praza San Gregorio, 19 

15293 CARNOTA (A Coruña) 

C.I.F.: P-1502000-A 

Tel.: 981 857032 

Fax:  981 857251 

 

Aprobadas por Resolución da 

Alcaldía do 19/06/2017 

Nº 180/2017 
 

BASES QUE REXERÁN A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE CANDIDATOS/AS 

NO CONCELLO DE CARNOTA PARA POSTOS DE TRABALLO DE AUXILIARES 

DE AXUDA NO FOGAR 

 

1. Obxecto da convocatoria. A presente convocatoria ten por obxecto a selección de 

traballadores/as, mediante concurso de méritos e entrevista persoal, co fin de crear unha 

listaxe para a provisión de postos de traballo de auxiliar de axuda no fogar, que se 

cubrirán mediante contratación laboral temporal, para atender as posibles necesidades do 

Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Carnota derivadas das seguintes causas: 

- Baixas por incapacidade temporal. 

- Vacacións, licenza e permisos. 

- Xubilación parcial ou anticipada, polo período que medie entre a xubilación e a 

cobertura da dita praza polos procedementos de provisión de postos de traballo 

previstos legalmente. 

- Acumulación de tarefas de carácter puntual do Servizo de Axuda no Fogar do 

Concello de Carnota. 

- Calquera outra que esixa a inmediatez na contratación. 

2. Funcións. As funcións dos/as auxiliares de axuda no fogar serán as recollidas na 

Ordenanza municipal do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Carnota, aprobada 

na sesión plenaria do 07/02/2014. 

A xornada de traballo, o horario laboral e as retribucións atenderán ao establecido no 

convenio colectivo de persoal laboral vixente. En todo caso, os seu horario estará 

condicionado polas peculiaridades do posto de traballo e as necesidades do servizo. 

3. Publicidade. As presentes bases e a resolución que as aproba publicaranse na páxina web 

do Concello de Carnota (www.concellodecarnota.gal) e no taboleiro de anuncios da Casa 

do Concello. 

4. Oferta de emprego. A listaxe dos/as candidatos/as efectuarase pola vía da presentación 

dunha oferta de emprego no SPE, na Oficina de Cee,  e vía Rexistro Xeral do Concello de 

Carnota. 

5. Requisitos dos/as aspirantes. Poderán participar na listaxe os/as aspirantes que reúnan, 

na data de remate do prazo de presentación de instancias, os seguintes requisitos: 

Requisitos xerais: 

5.1. Ter nacionalidade española. Ademais, no proceso poderán participar as persoas 

incluídas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais celebrados pola Unión 

Europea e ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de 

traballadores. As persoas estranxeiras ás que se refiren os apartados anteriores, así 

como os/as estranxeiros/as con residencia legal en España, poderán participar no 

presente proceso selectivo. 

http://www.concellodecarnota.gal/
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5.2. Posuír capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do posto de 

traballo. 

5.3. Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non superar a idade máxima de xubilación. 

5.4. Non estar separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo ás 

administracións públicas ou organismos constitucionais ou estatutarios, nin 

atoparse inhabilitado/a para o exercicio das funcións públicas por resolución 

xudicial. 

Os/as aspirantes deberán reunir os demais requisitos recollidos no artigo 56 do RDL 

5/2015 do texto refundido la Lei do Estatuto básico do empregado público (EBEP), 

referidos todos e cada un deles á data da publicación desta convocatoria, e estes deberán 

manterse durante todo o proceso selectivo. 

Requisitos específicos:   

- Estar en posesión do título de técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería ou 

equivalente, ou do título de técnico en Atención a Persoas en Situación de 

Dependencia ou o título equivalente de técnico de Atención Sociosanitaria; ou estar 

en posesión do Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria a 

Persoas Dependentes en Institucións Sociais ou Atención Sociosanitaria a Persoas 

no Domicilio, ou equivalente. Calquera outro título que se publique cos mesmos 

efectos profesionais. 

- Posuír o carné de conducir B1 e dispoñer de vehículo para poder desprazarse dentro 

do termo municipal. 

6. Presentación de solicitudes e admisión de aspirantes. 

6.1. Solicitudes. As persoas interesadas que non estean inscritas no SPE ou nas que concorran 

outros motivos presentarán no Rexistro Xeral do Concello unha solicitude, debidamente 

cuberta e asinada, dirixida ao alcalde do Concello de Carnota, conforme o modelo que 

aparece no anexo I das presentes bases. Ademais, achegaranse os documentos que a 

continuación se indican: 

- Fotocopia compulsada do DNI ou pasaporte.  

Os/as aspirantes estranxeiros/as deberán presentar ademais un documento que 

acredite que son nacionais da Unión Europea ou dalgún Estado ao cal  lle sexa de 

aplicación a libre circulación de traballadores, en virtude dos tratados internacionais 

celebrados pola Unión Europea e ratificados por España. 

- Fotocopia compulsada do título esixido nestas bases. 

- Fotocopia compulsada da documentación que xustifique os méritos que se aleguen. 

- Fotocopia compulsada do permiso de conducir. 

Os/as aspirantes con algunha discapacidade deberán indicalo na súa solicitude. 

As solicitudes presentadas vía rexistro, valoraranse en función da documentación 

achegada. Se a documentación xa están en poder do Concello, ou se o/a candidato/a xa 
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foi valorado/a en anteriores convocatorias para o mesmo posto, manterase a puntuación 

obtida, de non entregarse documentación coa solicitude. 

6.2. Lista de persoas admitidas.  Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o alcalde 

aprobará a lista provisional de persoas admitidas e excluídas, que incluirá tanto os 

candidatos/as vía oferta de emprego no SPE coma vía Rexistro Xeral do Concello de 

Carnota e na que se indicarán, se é o caso, os motivos da exclusión. A lista publicarase no 

taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello de Carnota. 

Os/as aspirantes excluídos/as disporán dun prazo de (2) dous días hábiles,  contados 

dende o día seguinte  ao da publicación do anuncio no taboleiro de anuncios  e na páxina 

web do Concello, para presentar reclamacións ou emendar os defectos que orixinaron a 

exclusión. 

Transcorrido o prazo de dous días sen que se presenten reclamacións, a lista de 

admitidos/as e excluídos/as quedará elevada automaticamente a definitiva. 

No caso de que se presenten reclamacións, deberá ditarse unha nova resolución 

estimándoas ou desestimándoas e publicarase a lista definitiva no taboleiro de anuncios e 

na páxina web do Concello de Carnota. 

6.3. O prazo de presentación das solicitudes vía Rexistro Xeral do Concello de Carnota 

será de 5 días hábiles, dende o día seguinte ao da publicación destas bases na páxina 

web do Concello de Carnota.  

7. Sistema de lista aberta. 

A cobertura temporal dos postos de traballo efectuarase a través dun sistema de lista 

aberta, no que a orde de prelación se efectuará pola puntuación obtida trala aplicación dos 

criterios de valoración da base 8. 

7.1. Proposta de inclusión na listaxe. Unha vez rematado o prazo de presentación de 

solicitudes, reunirase o tribunal cualificador e efectuará a valoración curricular dos/as 

candidatos/as, así como a entrevista persoal. 

A valoración obtida polos/as aspirantes será a resultante da suma dos puntos 

desagregados no baremo establecido nos criterios de puntuación. No caso de empate entre 

varios/as candidatos/as, terá prioridade quen teña máis experiencia profesional; se segue 

habendo empate, resolverase mediante un sorteo. 

Determinada a valoración final das persoas aspirantes, o tribunal fará pública a relación 

dos/as candidatos/as, por orde de puntuación, no taboleiro de anuncios do Concello de 

Carnota e establecerase un prazo de dous días (2) para presentar cantas reclamacións se 

estimen oportunas. 

De producirse algunha reclamación, transcorrido o dito prazo, o tribunal volverase a 

reunir para resolvelas. No caso de non haber reclamacións, a lista inicial elevarase a 

definitiva. 

Coa lista definitiva, o tribunal fará pública a relación de aspirantes que conformarán 

listaxe de auxiliares de axuda no fogar do Concello de Carnota, pola orde das puntuacións 
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obtidas, e elevará a proposta ao alcalde do Concello de Carnota para que resolva sobre a 

súa aprobación. 

Esta listaxe terá unha vixencia de dous anos dende a data da súa aprobación. Finalizada a 

súa vixencia, esta poderá ampliarse ata un máximo de 2 anos adicionais, por 

resolución da Alcaldía. A listaxe será aberta, polo que unha vez aprobada, as persoas que 

queiran incluírse nela poderán facelo, sempre que reúnan os requisitos establecidos nestas 

bases e presenten a documentación esixida. As persoas de nova incorporación situaranse 

ao final da lista. 

7.2. Saturación da lista. En calquera momento en que esta Administración considere que a 

lista está saturada, porque non se produzan contratacións ou nomeamentos ou porque 

haxa un excesivo número de persoas inscritas, poderá determinar o peche da 

incorporación de novas solicitudes ata a resolución dun novo proceso selectivo para esta 

especialidade ou categoría, coa excepción dos/as interesados/as que xa prestaran servizos 

no Concello de Carnota para a lista correspondente a esta  especialidade ou categoría. 

7.3. Modificación de datos. O persoal inscrito na lista que desexe modificar os seus datos 

persoais poderá facelo en calquera momento, mediante a presentación dunha instancia 

normalizada segundo o anexo II. 

7.4. Procedemento para solicitar a cobertura temporal de postos. Producida a necesidade 

de cobertura temporal dun posto, o alcalde, a instancia do concelleiro da área 

correspondente, solicitará a presentación do/a candidato/a que corresponda, segundo a 

orde de prelación na lista.  

O chamamento farase polo medio máis urxente que permita ter a constancia da súa 

recepción. 

As persoas cun grao de discapacidade recoñecido legalmente, igual ou superior ao 33%, 

deberán acreditar a súa condición de discapacidade, así como a súa capacidade para 

desempeñar as tarefas ou funcións do posto, mediante a oportuna certificación do órgano 

correspondente. 

7.5. Suspensión dos chamamentos. 

a) Suspensión de oficio. 

A aceptación dun chamamento para esta categoría ou especialidade suporá a suspensión 

dos chamamentos para outros ámbitos de actividade desta Administración. 

b) Suspensión por solicitude do/a interesado/a. 

Os/as integrantes das listas que non se atopen prestando servizos poderán solicitar a 

suspensión das citacións, mediante unha solicitude formulada para tal efecto, conforme o 

modelo normalizado que figura como anexo III. 

A dita solicitude, que será irrenunciable, terá efectos suspensivos na citación da lista na 

que estea inscrita a persoa solicitante. Os seus efectos produciranse de forma inmediata  

dende a  presentación da solicitude de suspensión no Rexistro Xeral do Concello. O 

tempo de duración da suspensión, por elección da/o interesada/o, será de seis ou doce 

meses, contados dende a data de efecto da suspensión. 
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c) Número máximo de suspensións. 

Establecese en 3 o número máximo de suspensións. Cando se supere o número máximo 

de suspensións, aplicarase un ano de exclusión da listaxe de emprego e a imposibilidade 

de acceso ás ofertas desta. Unha vez que finalice o prazo de penalización, producirase a 

reincorporación á listaxe no derradeiro lugar desta. 

 

7.6. Situación na lista. 

a) Os/as integrantes da lista non perderán a orde de prelación que en cada momento lles 

corresponda nesta, de tal maneira que se a contratación ou nomeamento para a que foron 

chamados remata, retornarán ao posto que lles corresponda na lista por valoración 

curricular. 

b) Os/as integrantes da lista que sexan convocados para facer efectiva a contratación ou o 

nomeamento, segundo o disposto no punto 4 deste mesmo artigo, e non se presenten ou 

renuncien perderán os seus dereitos e aplicaránselles, con carácter xeral, as seguintes 

sancións: 

Primeira renuncia: pasarase automaticamente ao derradeiro lugar da lista. 

Segunda renuncia: un ano de exclusión da listaxe de emprego e imposibilidade de 

acceso ás ofertas desta. Unha vez que finalice o prazo de penalización producirase a 

reincorporación á listaxe no derradeiro lugar desta. 

Quedan excluídas das sancións anteriores ás renuncias ocasionadas polos seguintes 

motivos: 

- Que se atopen traballando nese momento ou estean en situación de activo. 

- Que acrediten  unha situación de baixa médica. 

- Que estean realizando cursos de formación relacionados co posto que se oferta. 

- Calquera outra situación de carácter extraordinario, a xuízo da entidade local. 

No caso de renuncia á continuidade no desempeño dun posto de traballo, agás que fose 

para atender outro chamamento para unha vacante, serán excluídos/as da lista por un ano 

e para volver a formar parte da lista deberán solicitar de novo a súa inscrición, unha vez 

transcorrido o dito prazo. 

c) A renuncia a formar parte desta lista suporá que non terá efectos unha nova solicitude de 

admisión nela ata que transcorra o prazo de un ano dende a data da renuncia. 

8. Criterios de puntuación (Máx. 10 puntos).  

8.1. Valoración por formación. Os cursos relacionados co posto de traballo que se convoca 

impartidos polas administracións públicas ou entidades dependentes delas, ou 

homologados por estas, ata un máximo de 3 puntos. 

a) Cursos de máis de 200 horas : 1 punto 

b) Cursos de entre 100 e 200 horas: 0.50 puntos 
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c) Cursos de entre 50 e 100 horas: 0.20 puntos 

d) Cursos de entre 15 e 50 horas: 0.10 puntos 

e) Cursos de menos de 15 horas: 0.05 puntos 

8.2. Valoración por experiencia.  A experiencia profesional valorarase cun máximo de  3 

puntos. 

a) Experiencia como auxiliar de axuda no fogar na Administración Pública:  0.1 puntos 

por mes completo. Cando non se trate de meses completos valorarase 

proporcionalmente a fracción do mes.   

b) Experiencia como auxiliar de axuda no fogar ou equivalente en empresas privadas: 

0.05 puntos por mes completo. Cando non se trate de meses completos valorarase 

proporcionalmente a fracción do mes.   

A experiencia acreditarase mediante unha certificación expedida pola Administración 

correspondente, na que se faga constar a duración dos servizos prestados, a denominación 

do posto e as tarefas desenvolvidas, ou mediante un certificado de empresa. 

8.3. Entrevista curricular.  Ata un máximo de 4 puntos.  

Nesta fase realizaranse preguntas relacionadas cos méritos alegados e avaliarase a 

dispoñibilidade das persoas aspirantes e a súa adecuación ao posto de traballo que se vai 

ocupar. 

9. Composición do tribunal. O tribunal cualificador reunirase para a valoración  da 

documentación achegada e estará constituído polos seguintes membros: 

- Presidente/a: un/unha traballador/a do Departamento de Xustiza Social do Concello 

de Carnota, funcionario/a ou persoal laboral, como mínimo da mesma categoría 

profesional que a do posto ofertado. 

- Secretario/a: o/a secretario/a da corporación ou  un/unha traballador/a desta en quen 

delegue, con voz pero sen voto, funcionario/a ou persoal laboral, como mínimo da 

mesma categoría profesional que a do posto de traballo ofertado. 

- Vogais: dous/dúas traballadores/as da corporación, funcionarios/as ou persoal 

laboral, como mínimo da mesma categoría profesional que a do posto ofertado. 

Os membros do tribunal cualificador do proceso selectivo designarase por resolución da 

Alcaldía. O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a presenza, cando menos, de 

máis da metade dos seus membros, titulares ou suplentes, indistintamente. En todo caso, 

requírese a asistencia do/a presidente/a e do/a secretario/a. 

A súa composición axustarase aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos 

seus membros. Todos os membros do tribunal deberán contar con titulación ou 

especialización igual ou superior á esixida para o posto ao que se opta. 

A resolución da Alcaldía que designe os membros do tribunal cualificador exporase ao 

público no taboleiro de anuncios e na páxina web do concello, xunto coa listaxe de 

persoas admitidas e excluídas. 
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10. Incidencias. O tribunal estará cualificado para resolver as dúbidas e as incidencias que se 

presenten durante o proceso selectivo. 

11. Impugnación. A presente convocatoria, as súas bases e cantos actos administrativos se 

deriven destas poderán ser impugnados polos/as interesados/as da forma legalmente 

prevista na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das 

administracións públicas. 

12. Normativa aplicable. O procedemento rexerase especialmente polo establecido nas 

seguintes normas: 

O procedemento selectivo regularase polo previsto nas presentes bases e, no non previsto 

nelas, polo establecido nas seguintes disposicións: 

- Resolución do 3 de novembro de 2015, da Secretaría do Estado de Servizos Sociais e 

Igualdade, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do 

Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, que modifica parcialmente o Acordo do 

27 de novembro de 2008, sobre a acreditación de centros do Sistema para a Autonomía e 

Atención á Dependencia.  

- RDL 5/2015, do 30 de outubro, do texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado 

público 

- Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma da función pública 

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. 

- Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado polo 

Real decreto lexislativo 781/1986, do 13 de xuño. 

- Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia. 

- Real decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 

da función pública de Galicia. 

- Decreto lexistaivo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das 

disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. 

 

- Real decreto 896/1991, do 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e os 

programas mínimos aos que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios da 

Administración local. Con carácter supletorio, tamén se aplicará o Decreto 95/1991, do 20 de 

marzo, polo que se aproba o regulamento de selección do persoal da Administración da 

Comunidade Autónoma de Galicia, no que non se opoña ao Real decreto lexislativo 1/2008, 

do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia. 

- Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento xeral de ingreso 

do persoal ao servizo da Administración do Estado e demais disposicións  aplicables. 

 

Disposición transitoria 

Os/as traballadores/as que actualmente están prestando os seus servizos no Concello de 

Carnota en axuda domiciliaria aos/ás que non lles sexa de aplicación o establecido no punto 
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7.6.a destas bases, serán incorporados/as de oficio na listaxe, respectando a súa prelación 

nesta, salvo que se acollan o regulado no punto 7.5.b de maneira expresa. 

 

Disposición derrogatoria 

Queda derrogado o Decreto do 5 de xaneiro do 2016 de creación de bolsa de emprego para os 

efectos de cobertura de persoal do Servizo de Axuda a Domicilio do Concello de Carnota.  

 

Carnota, 15 de xuño de 2017 

 

O alcalde 

Ramón Noceda Caamaño 
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ANEXO I – MODELO DE INSTANCIA 

D./D.ª...................................................................................................., maior de idade, con 

DNI ..........................., con domicilio para os efectos de notificacións en 

................................................................................. e teléfono de contacto ................................  

EXPOÑO: 

En relación coa convocatoria efectuada polo Concello de Carnota para a constitución dunha 

listaxe na categoría de auxiliar de axuda no fogar, declaro, baixo a miña responsabilidade: 

1. Que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos nas presentes bases para poder participar 

na proba. 

2. Que posúo a capacidade funcional necesaria para o desempeño das tarefas propias do posto 

de traballo. 

3. Que non fun separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 

administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades 

Autónomas, nin me atopo en situación de inhabilitación absoluta ou especial para 

empregos ou cargos públicos por resolución xudicial. 

4. Que non estou incurso/a en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade que 

determina a lexislación vixente. 

5. Que estou en posesión do permiso de circulación en vigor de clase B1 e dispoño dun 

vehículo para poder desprazarme polo termo municipal. 

6. Que teño unha discapacidade recoñecida superior ao 33%:  Si  /   Non ( débese 

achegar recoñecemento da discapacidade, de ser o caso). 

SOLICITO: 

Ser admitido/a para tomar parte nas probas selectivas para o acceso á listaxe na categoría de 

auxiliar de axuda no fogar. 

A presente solicitude, presentada dentro do prazo concedido para tal efecto, acompáñase da 

seguinte documentación: 

 Copia compulsada do DNI ou pasaporte 

 Copia compulsada do título esixido nas bases da convocatoria 

 Copia compulsada da documentación que xustifica os méritos que se alegan por 

formación. 

 Copia compulsada dos certificados de empresa para a valoración da experiencia 

profesional. 

Carnota, .......... de .............................. de 20........ 

 

Asdo.: ................................................................................ 

 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CARNOTA 
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CONCELLO DE CARNOTA 

Praza San Gregorio, 19 

15293 CARNOTA (A Coruña) 

C.I.F.: P-1502000-A 

Tel.: 981 857032 

Fax:  981 857251 

 

Aprobadas por Resolución da 

Alcaldía do 19/06/2017 

Nº 180/2017 
 

 

ANEXO II – MODELO DE MODIFICACIÓN DE DATOS 

D./D.ª...................................................................................................., maior de idade, con 

DNI ..........................., con domicilio para os efectos de notificacións en 

................................................................................. e teléfono de contacto ................................  

EXPOÑO: 

Que estou incluído/a na listaxe na categoría de auxiliar de axuda no fogar. 

SOLICITO: 

A modificación dos meus datos persoais para os efectos de xestión da lista. 

Novos datos: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Carnota, .......... de .............................. de 20........ 

 

Asdo.: ................................................................................ 

 

 

 

 

SR. ALCALDE  DO CONCELLO DE CARNOTA 
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CONCELLO DE CARNOTA 

Praza San Gregorio, 19 

15293 CARNOTA (A Coruña) 

C.I.F.: P-1502000-A 

Tel.: 981 857032 

Fax:  981 857251 

 

Aprobadas por Resolución da 

Alcaldía do 19/06/2017 

Nº 180/2017 
 

ANEXO III – MODELO DE SUSPENSIÓN DOS CHAMAMENTOS 

D./D.ª...................................................................................................., maior de idade, con 

DNI ..........................., con domicilio para os efectos de notificacións en 

................................................................................. e teléfono de contacto ................................  

 

EXPOÑO: 

Que estou incluído/a na listaxe na categoría de auxiliar de axuda no fogar. 

 

SOLICITO: 

A suspensión dos chamamentos ou citacións na de xestión da lista de auxiliar de axuda no 

fogar, por un período de ................ meses
1
.  

 

Carnota, .......... de .............................. de 20........ 

 

Asdo.: ................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CARNOTA 

 

                                                           
1
 Punto 7.5.b das bases: 6 ou 12 meses. 


