
 
Concello de Meaño

BASES DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO 
PARA CUBRIR MEDIANTE CONTRATO LABORAL TEMPORAL UNHA PRAZA DE 
LIMPADORA-ENCARGADA

 
 As presentes Bases Xerais rexen a convocatoria para a formación dunha Bolsa de Emprego e 
contratación dun/ha limpaidor/a, con carácter  laboral temporal, para a cobertura deste posto no 
período de vacacións, baixa ou xubilación ata a cobertura da praza con carácter laboral fixo; 
dotada do soldo correspodente a este posto no Cadro de retribucións do Orzamento Muncipal.
 

As tarefas asignadas a este posto de traballo son as labores de limpeza dos edificios municipais 
(Casa Consistorial, Casa da Música, Mercado de abastos de Dena, Pazo de Lis, casas de cultura 
das distintas parroquias e instalación deportivas, agás o pavillón de Dena) e exercer as funcións 
de encargado/a do restante persoal de limpeza.

 

Para  poder  ser  chamados/as  a  prestar  servizos  mediante  contrato  laboral  temporal  a  tempo 
completo, segundo as normas que rexen este tipo de contratación e as condición deste posto de 
traballo. 

 
A tramitación deste expediente terá carácter de urxencia.
 
Primeiro:        Requisitos dos aspirantes.
 
Para tomar parte na oposición será necesario:

a)  Ser español ou nacional dun estado membro da Unión Europea, nos termos previstos no  
artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público. Así mesmo, 
poderán participar, en igualdade de condicións que os españois, os estranxeiros con residencia 
legal en España.

b) Ter máis de 16 anos.

c)  Posuír  a  titulación  que  lles  sexa  esixible  para  o  acceso:  Certificado de  Escolaridade  ou 
equivalente.

d) Non ter sido condenado/a por delito doloso, nin estar inhabilitado/a para o exercicio das 
funcións  públicas,  nin  separado/a  do  servizo  das  administracións  públicas  por  expediente 
disciplinario ou resolución xudicial. Será aplicable, non obstante, o beneficio da rehabilitación, 
segundo  as  normas  penais  e  administrativas,  que  o  aspirante  deberá  acreditar  mediante  o 
correspondente documento oficial.

e)  No padecer  enfermidade nin  eiva  física  ou psíquica que impida o normal  desenrolo  das 
funcións e tarefas propias do posto de traballo.

f) Non estar incurso en causa de incapacidade nin inhabilitado ou suspendido para o exercicio 
de  funcións  públicas  e  non  ter  sido  separado  do  servizo  de  calquera  das  Administracións 
Públicas.

g) Posuir carnet de conducir tipo B.

Os requisitos deberán posuírse o día no que remate o prazo de presentación de solicitudes.

 

Segundo:         Concurso-oposición.
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As instancias solicitando tomar parte na selección, se dirixirán a Alcaldía do Concello e 

presentaranse no Rexistro Electrónico Xeral deste Concello, no Rexistro Xeral do Concello de 
Meaño (sito na R/Campo da Feira nº 1-Meaño) ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4  
da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas (nese caso os interesados deberán anunciar ao Concello  a presentación mediante fax 
(986747102)  ou  correo  electrónico  (concellodemeano@concellodemeano.com),  durante  o 
prazo  de  10  días  naturais,  contados  a  partir  do  seguinte  ao  de  publicación  do  anuncio  de 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. 

Unha vez recibidas as instancias acompañadas da seguinte documentación:
1 - Fotocopia compulsada do D.N.I.
2 - Xustificante/copia compulsada da titulación esixida.
3  -  Xustificante  do  pagamento  da  taxas  por  solicitude  para  tomar  parte  neste 

procedemento de selección que será 5,00 € (anexo tarifa da Ordenanza fiscal reguladora da taxa  
por documentos que expidan ou de que entendan o Concello ou as autoridades locais) e poderá 
ser efectuado na conta bancaria  ABANCA: ES03 2080 5044 3130 4000 1099. 

 4- Xustificante/copia compulsada do carnet de conducir tipo B.
 5-      Relación enumerada de méritos que se aleguen para a súa valoración así como 
xustificación documental dos mesmos mediante orixinais ou fotocopias cotexadas. Non se 
valorarán os méritos que non estén debidamente acreditados na data de remate de presentación 
de instancias.   
 
Posteriormente fixarase mediante anuncio publicado na páxina Web e taboleiro de anuncios do 
Concello de Meaño a resolución da aprobación da relación provisional de admitidos e excluídos, 
indicando a causa de exclusión e concedéndolle un prazo de cinco días naturais, contados desde 
o seguinte ao publicación da resolución para poder enmendar. No caso de non existir excluídos, 
a lista considerarase definitiva. 
 
Rematado o citado prazo a Alcaldía ditará resolución pola que se aprobe a listaxe definitiva de 
admitidos e excluídos no proceso selectivo. Na mesma Resolución determinarase a designación 
do Tribunal cualificador, así coma a data do comenzo das probas. Esta resolución publicarase no 
taboleiro de anuncios do Concello de Meaño  e na páxina Web do Concello de Meaño.

 
Terceiro:        Comisión de Selección.
 
A composición da Comisión seleccionadora axustarase ao disposto no artigo 60 do Texto 
refundido do Estatuto Básico do Empregado Público, e estará integrada polos/as seguintes 
membros:
- Presidente/a: Un/unha empregado/a municipal.
- Vocais: (3): Tres empregados/as públicos.
- Secretaria/o: A do Concello ou empregado/a municipal en quen delegue.
Os membros da Comisión seleccionadora deberán posuír grao de titulación ou especialización 
igual ou superior á esixida para o posto convocado.
A Comisión seleccionadora non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de, polo menos, 
tres dos seus membros (titulares ou suplentes, indistintamente) e, en todo caso, coa asistencia 
do/a Presidente/a e do/a Secretario/a.
Os membros da Comisión seleccionadora deberán absterse de intervir, cando concorran neles 
algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común. 
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Así mesmo os/as aspirantes poderán recusar aos membros do Tribunal cando nos mesmos 
concorra algunha das circunstancias previstas para a abstención de conformidade co establecido 
no artigo 24 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
A Comisión seleccionadora queda facultada para resolve-las dúbidas que se presenten e 
toma-los acordos necesarios para a boa orde do proceso selectivo en todo o non previsto nas 
presentes bases.
 
Cuarto:           Sistema selectivo: Concurso-oposición
A selección levarase a cabo mediante concurso-oposición
 
1. Fase de oposición. 

Consistirá na realización dos seguintes exercicios:

            A) Primeiro exercicio, obrigatorio e eliminatorio, que consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario, tipo test, de 25 preguntas con respostas alternativas, das cales únicamente unha 
será a correcta, baseadas no contido do programa anexo á convocatoria durante un período de 25 
minutos e determinado polo tribunal inmediatamente antes do inicio deste exercicio. O tribunal  
disporá os medios que estime oportunos para garantir o anonimato dos aspirantes na realización 
do exercicio. 

Este exercicio cualificarase de cero (0) a dez (10) puntos, sendo necesario para superalo obter 
un  mínimo de cinco (5)  puntos.  As respostas  correctas  cualificaranse con 0,40 puntos  e  as  
erróneas penalizaranse con – 0,20; non computándose as non contestadas. 

 
B) Segundo exercicio práctico, obrigatorio e eliminatorio. Consistirá na realización de 

tres  traballos  de  limpeza  de  edificios,  locais  e  instalacións,  tendente  a  acreditar  a  correcta 
aplicación dos coñecementos dos/as aspirantes e a súa formación profesional con respecto as  
tarefas propias da praza convocada e relacionados co temario do anexo I, durante o período  
previamente  sinalado  polo  tribunal.  Dada  a  súa  natureza  este  exercicio  non  poderá 
desenvolverse de xeito anónimo. O desenvolvemento desta  proba terá  natureza pública  non 
podendo  asistir  os  propios  aspirantes  ata  o  momento  posterior  a  súa  realización.  No 
desenvolvemento desta proba o tribunal poderá facer preguntas sobre coñecementos en relación 
as tarefas a realizar, dispoñibilidade e movilidade.  Este exercicio cualificarase entre cero (0) e 
dez (10) puntos, sendo necesario obter un mínimo de cinco (5) puntos para aprobar este exame.

 

C)  Terceiro  exercicio,  obrigatorio  para  os  aspirantes  que  non  acrediten  o  nivel  de 
coñecemento do idioma galego CELGA 1 ou equivalente debidamente homologado polo órgano 
competente  en  materia  de  política  lingüística  da  Xunta  de  Galicia,  sobre  coñecemento  do 
idioma galego, que consistirá  na traducción, sen diccionario dun texto proposto previamente 
polo tribunal, do castelán ao galego, nun tempo máximo de vinte minutos. O tribunal disporá os 
medios  que  estime  oportunos  para  garantir  o  anonimato  dos  aspirantes  na  realización  do 
exercicio.

Este exercicio que non  ten carácter eliminatorio cualificarase  de cero (0) a cero coma cinco 
(0,5) puntos. 

Os aspirantes que acrediten posuir,  no prazo  de presentación de instancias, o certificado de 
Lingua Galega CELGA 1 ou equivalente estarán exentos de realizar a proba de galego e obterán  
0,5 puntos na proba de coñecemento da lingua galega. 
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2. Fase de concurso

Concurso de méritos, aqueles candidatos/as que superen o primeiro e segundo exercicio da fase 
de  oposición  se  lle  valoraran  os  méritos.  O  Tribunal  avaliará  os  méritos  que  aleguen  os 
aspirantes, debidamente xustificados, conforme o seguinte baremo:

 

A)     Formación profesional.- Puntuación máxima neste apartado 1 punto.

Só se valorarán os cursos de formación e perfeccionamento que versen sobre materias 
directamente relacionadas coas funcións propias do posto de traballo ao que se aspira incluídos 
os de prevención de riscos laborais,  sempre que os cursos foran impartidos por Sindicatos, unha 
Administración Pública, un Centro Oficial de Formación ou entidade  homologada para impartir 
formación profesional continua, e segundo o establecido no seguinte baremo:

            a) Por cada curso con duración igual ou superior a 50 ata 100 horas lectivas: 0,5 puntos.

            b) Por cada curso con duración superior a 20 horas ata 50 horas lectivas: 0,2 puntos.

            c) Por cada curso con duración superior a 10 horas ata 20 horas lectivas: 0,1 puntos.

            d) Por cada curso con duración ata 10 horas lectivas: 0,05 puntos

 

Os cursos que veñan cuantificados por créditos deberán especificar as horas que correspondan a 
cada crédito. 

            

            Estes  méritos  deberán  acreditarse  mediante  orixinal  ou  fotocopia  debidamente 
compulsada do certificado ou diploma outorgado no que conste a denominación do curso e o  
número de horas.

 

B) Experiencia profesional.- Puntuación máxima neste apartado 2 puntos

           

Os servizos prestados en administracións públicas acreditaranse:

Mediante  fotocopia  compulsada  do  certificado  do  órgano  de  xestión  de  persoal  da 
administración pública competente acompañado de certificación da vida laboral expedida pola 
Tesourería da Seguridade Social, en todo caso con especificación de categoría laboral. 

 

Os servizos prestados en empresas públicas, semipúblicas ou privadas acreditaranse:

Mediante  fotocopia  compulsada  ou  orixinais  dos  contratos  de  traballo  acompañados  de 
certificación da vida laboral expedida pola Tesourería da Seguridade Social, en todo caso con 
especificación de categoría laboral. 

Mediante  fotocopia  compulsada  ou  orixinais  do  certificado  de  empresa  no  que  conste  a 
categoría laboral e ocupación para o que foi contratado, a data de inicio e fin da contratación, así  
como o tipo de xornada acompañados de certificación da vida laboral expedida pola Tesourería  
da Seguridade Social. 

 

Os servizos prestados como autónomo acreditaranse:
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Mediante fotocopia compulsada ou orixinal da alta no Imposto de Actividades Económicas no 
epígrafe relacionado coas funcións a desempeñar neste posto de traballo  acompañada da alta na 
Seguridade  Social  no réxime de traballadores  autónomos  e  da certificación  da  vida  laboral 
expedida pola Tesourería da Seguridade Social. 

            

 Puntuarase segundo o seguinte baremo:

 Como limpiador/a (Limpieza de edificios e locais) 

             * Por servizos prestados na administración pública en postos de traballo de igual ou 
similar categoría e contido profesional ó convocado: 0,10 puntos por mes de servizo.

            

* Por servizos prestados en empresas públicas, semipúlbicas ou privadas en postos de 
traballo de igual ou similar categoría e contido profesional ó convocado: 0,05 puntos por mes de 
servizo.

 

Como autónomo de alta no epígrafe relacionado coa limpeza de edificios

 * Por mes de alta no epígrafe relacionado coa limpeza de edificios: 0,05 puntos

Unicamente se valorarán aqueles méritos obtidos con anterioridade á data de remate do prazo de  
presentación de instancias e debidamente acreditados en dito prazo.

 

A puntuación na fase de concurso de cada aspirante será a resultante da suma das puntuacións  
obtidas en cada apartado de dita fase. 

  

3.- A cualificación final será a suma das puntuacións obtidas por cada aspirante na probas da 
fase de oposición e  no concurso de méritos e o Tribunal formulará lista de maior a menor 
puntuación dos/as candidatos/as ata o máximo de cinco (5) coa que se formará unha bolsa de 
traballo. 
 Os/as  aspirantes  disporán  dun  prazo  de  3  día  hábiles,  a  contar  desde  o  seguinte  ao  da 
publicación na páxina Web e no Taboleiro de Anuncios do Concello  das puntuacións finais e da 
lista para a formación da bolsa de traballo para facer alegacións ás mesmas. 

 
 4.- No caso de empate a Comisión seleccionadora solicitará información mediante declaración 
xurada sobre a situación socio-familiar dos candidatos-candidatas aos que afecte o empate, 
resolvéndose o mesmo segundo os seguintes criterios:
Número de membros da unidade familiar a cargo do/a aspirante                              Puntos

                                                                         1                                                        0,75

                                                                       >2                                                        1,25

Antigüidade como demandante de emprego:

Menos de 1 ano                                                                                   0,5

1 ano ou máis                                                                                    1,00

En caso de que persista o empate este resolverase por sorteo.
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5.- O aspirante que acade o primeiro posto  na lista de puntuación comezará a prestar servizos o 
día que se lle indique pola Alcaldía, previa achega de:

- Declaración xurada de non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo 
de calquera das Administracións Públicas, nin estar inhabilitado para o exercicio de funcións 
públicas por sentenza firme.

- Certificado médico oficial.
- Fotocopia da cartilla da seguridade Social
- Nº de conta bancaria cos 20 díxitos.

 
6.- Para o caso de que o aspirante do primeiro posto da lista non presente a documentación 
requirida, rexeitase o nomeamento/contratación, renunciase posteriormente procederíase a 
realizar o ofrecemento segundo a orde da lista que integra a bolsa de traballo resultante do 
proceso de selección.
 
Quinto:                       Lista de aprobados e Bolsa de Traballo.
 
Establecida a puntuación final de cada aspirante, elaborarase unha listaxe destes/as baseándose 
na súa puntuación e por orde decrecente.
 
Coa listaxe formarase unha Bolsa de traballo á que poda recorrerse en caso de xurdir necesidade 
de contratación para a categoría profesional obxecto da convocatoria e que se rexerá polas 
seguintes regras:
 
1. Xurdida a necesidade temporal por terse producido  baixa ou ausencia temporal do titular ou 
por acumulación de necesidades extraordinarias e urxentes de tarefas do servizo de acordo coa 
lexislación vixente, e previa declaración da necesidade da súa provisión e da acreditación de 
existenica de crédito adecuado e suficiente, a Alcadía determinará as condicións do 
nomeamento a realizar.
 
2. Ofrecerase ás persoas incluídas na bolsa, seguindo a orde de prelación.
 
3. A tal efecto, terá que comunicarse ó aspirante que corresponda, o lugar e data no que é 
preciso que se presente.
 
4. Se o/a interesado/a no día hábil seguinte ao que se lle comunica non manifesta a súa 
conformidade co ofrecemento, entenderase que renuncia ó mesmo, e postergarase ó último 
posto da bolsa de traballo, a menos que concorran algunha das seguintes circunstancias, 
oportunamente xustificadas:
a)      Período  de  embarazo,  de  maternidade  ou  paternidade,  de  adopción  e  de  acollemento 
permanente  ou  preadoptivo,  incluíndo  o  período  no  que  sexa  procedente  a  concesión  de 
excedencia para o coidado de fillos, para calquera dos supostos anteriores.

b)      Prestar  servicios  na  Administración  Local,  dá  Comunidade  Autónoma,  ou  dó  Estado, 
como funcionario interino ou como persoal laboral temporal. Así como en calquera organismo 
dó sector público.

c)      Prestar servicios no sector privado.

d)      Enfermidade.

 
5. Os aspirantes que aleguen algunha das circunstancias previstas nas letras do punto 4º 
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conservarán a súa posición na bolsa. Sen embargo non recibirán ningunha outra oferta mentres 
se manteña a circunstancia alegada. Os interesados estarán obrigados a comunicar por escrito a 
finalización das situacións sinaladas.
 
6. O/a traballador/a que cese no posto de traballo a resultas da Bolsa de Traballo, incorporaranse 
automaticamente á bolsa e conservará o seu lugar na lista, salvo que a labor desenvolta no 
período de traballo resulte insatisfactoria para o Concello por incumprimento de xornada, 
incumprimento no desenvolvemento das tarefas, ou outros incumprimentos que afecten ao 
correcto funcionamento dos servizos.
 
7. A renuncia do aspirante, unha vez formalizado o nomeamento determinará a súa exclusión da 
Bolsa de Traballo aínda no suposto de que tal renuncia teña lugar con carácter previo á 
incorporación ao posto.
 
8. Os integrantes da Bolsa de Traballo están obrigados a sinalar os seus datos persoais 
actualizados que faciliten a rápida localización, incluíndo a telefónica, sendo os únicos 
responsables da fidelidade dos mesmos.
 
9. A duración da Bolsa de Traballo será de dous anos ou ata a creación dunha nova Bolsa para 
ese mesmo posto de traballo ou especialidade. Excepto que por resolución do 
Alcalde-Presidente se acorde a súa prórroga. 
 
10.A inclusión na Bolsa de Traballo non implica obrigación de ningunha índole por parte do 
Concello de Meaño co solicitante.
 
11. A persoa que resulte nomeada cesará ao finalizala causa que deu lugar ao seu nomeamento.
 
Sexto:  Impugnación e supletoriedade.

 A Comisión Seleccionadora queda facultada para resolver cantas dúbidas e incidencias poidan 
xurdir no desenvolvemento desta proba selectiva, en todo o non previsto nas bases, así como a 
interpretación das mesmas.

A presente convocatoria, as bases, e tódolos actos administrativos derivados desta convocatoria, 
así  como  da  actuación  da  Comisión  Seleccionadora,  poderán  ser  impugnados  polos 
interesados/as  nos  casos  e  na  forma  establecidos  pola  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do 
Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións  Públicas  e  normas  vixentes 
concordantes.  A presentación  de  reclamacións  non  suspenderá  a  continuación  do  proceso 
selectivo, salvo que así o decida o órgano convocante do mesmo.

En  todo  o  non  previsto  nestas  bases  de  selección  será  de  aplicación  o  disposto  na  Orden 
APU/1461/2002 de 6 de xuño pola que se establecen as normas para a selección e nomeamento  
de persoal funcionario interino, no real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro polo que 
se aproba o Texto Refundido do Estatuto Básico do empregado Público e demais normativa 
concordante; e Lei 2/2015 de 29 de abril de emprego público de Galicia.

  

Sétimo:Datos de carácter persoal.

 En cumprimento do disposto na “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal”, se informa as persoas interesadas en participar no proceso selectivo  
que  os  datos  de  carácter  persoal  por  elas  facilitados  serán  incorporados  a  un  ficheiro  coa 
finalidade da selección de persoal, e se lles recoñece a posibilidade de exercitar gratuitamente os  
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dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, enviando comunicación escrita ao  
Concello de Vilagarcia de Arousa, Praza Ravella nº1.

Os/as interesados/as autorizan ao Concello de Meaño a proceder ao tratamento dos seus datos 
nos  termos  anteriormente  descritos  así  como  á  publicación  dos  mesmos  nos  taboleiros  de 
anuncios  e  na  páxina  web  do  Concello.  A presentación  da  documentación  necesaria  para  
participar no proceso de selección presumirá o consentimento para tratar a información nos  
termos indicados.

 

 
ANEXO I 

 
TEMARIO

Tema 1.– A Constitución Española. Estructura e pricnipios xerais. Os dereitos fundamentais.

Tema 2.- A organización municipal. Órganos necesarios, Competencias dos órganos municipais.

Tema 3 .- A prevención de riscos laborais. Normas de seguridade e hixiene laboral.  Uso de 
guantes, mascarilla e outros elementos de prevención.

Tema 4.- Edificios e instalación municipais.Servizos públicos municipais. 

Tema 5.- Coñecemento do funcionamento de máquinas auxiliares de limpeza.

Tema 6.- Procedementos de limpeza de superficies e solos. Productos de uso habitual.

Tema 7.- Procedemento para a limpeza de ordenadores e demáis material técnico. Productos de 
uso habitual.

Tema 8.- Procedementos de limpeza de mobiliario de oficina. Productos de uso habitual.

Tema  9.-  Procedementos  para  a  limpeza  de  sanitarios,  baños  e  duchas.  Productos  de  uso 
habitual.

Tema 10.- Eliminación do lixo. Procedementos xerais.
 
En Meaño,  a alcaldesa

 

Documento datado e asinado dixitalmente ao marxe
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