TERRA DE SANXENXO
Pazo Emilia Pardo Bazán
Avda. Miraflores, s/n

Tel.: 986 727936
36960 – Sanxenxo
Pontevedra

BASES PARA A CREACIÓN DE UNHA BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIARES
DE AXUDA A DOMICILIO PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DOS
SERVIZOS SOCIAIS DO OA TERRA DE SANXENXO.
PRIMEIRA. OBXECTO DA CONVOCATORIA
O obxecto da convocatoria urxente ten como obxecto constituír unha bolsa de emprego para a
contratación laboral temporal (artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, por
o que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores) de auxiliares de axuda a
domicilio (Grupo 5 (E), nivel CD equivalente a 14) cando concorra algunha das seguintes
circunstancias:
Necesidades do Servizo, por incremento temporal e excepcional da carga de traballo a fin de
garantir o seu adecuado funcionamento, incapacidade temporal, permiso por maternidade ou
paternidade, vacacións ou permisos.
A través desta convocatoria preténdese seleccionar o persoal que integrará a bolsa de emprego
auxiliar de axuda a domicilio e regular a súa cobertura cando concorra algunha das causas sinaladas
no apartado anterior.
En todo caso, esta/s contratación/s estará/n supeditadas á/s limitacións establecidas na Lei de
orzamentos xerais do Estado e á existencia de consignación económica no orzamento municipal.
O tribunal proporá a vista dos resultados da oposición unha Bolsa de Traballo Temporal de auxiliar
de axuda a domicilio a cal será utilizada segundo necesidades do servizo, bolsa de contratación con
vixencia ata 31 decembro 2016, para cubrir substitucións no Servizo de axuda no fogar.
SEGUNDA. CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES
a) Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do Real
Decreto Lexislativo 5/2015 de 30 de outubro, por o que se aproba o texto
refundido da Lei do Estatuto do Empregado Público respecto do acceso ó
emprego público de persoas doutra nacionalidade
b) Ter 16 anos e non exceder da idade de xubilación forzosa.
c) Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o normal desempeño da
función.
d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera
das Administracións Públicas, nin estar inhabilitado para o exercicio das funcións
públicas.
e) En caso de ser estranxeiro pertencente a U.E., número de identificación de
estranxeiros (N.I.E.), e numero de afiliación a seguridade social.
f) En caso de ser estranxeiro non pertencente a U.E. permiso de residencia e traballo
en vigor, así como N.I.E. e numero de afiliación a seguridade social.
g) Posuír a capacidade para o desempeño do posto de traballo, debendo presentar
xunto ca instancia titulación relativa a curso de atención sociosanitaria a persoas no
domicilio debidamente homologado ou certificación profesional obtido por o
exercicio da profesión.
h) Ter ingresado na conta bancaria de ABANCA nº ES 74 2080 5061 47 3040010797
a cantidade de 5,16 euros fixada como dereitos de exame, na ordenanza
municipal publicada no BOP de 15 de decembro de 2011. Aqueles aspirantes que
presenten a tarxeta de demandante de emprego en vigor estarán exentos do pago
dos dereitos de exame.
i) Carné de conducir e vehículo propio.

1

TERRA DE SANXENXO
Pazo Emilia Pardo Bazán
Avda. Miraflores, s/n

Tel.: 986 727936
36960 – Sanxenxo
Pontevedra

Todos os requisitos anteriores deberán posuírse no intre da presentación das instancias e gozar dos
mesmos durante o procedemento de selección, así como en cada suposto nos que os/as
seleccionados/as sexan requiridos/as para prestar os seus servizos neste concello.
TERCEIRA. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS
As instancias solicitando tomar parte do proceso selectivo, no que os/as aspirantes deberán
manifestar todas e cada unha das condicións esixidas para tomar parte da convocatoria dirixiranse
o Sr. Presidente do Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo, presentaranse no Rexistro Xeral do
Concello de Sanxenxo de 9:00 á 14:00 horas (13:00 horas de coincidir en sábado), durante o prazo
de 7 días naturais dende o día 14 de decembro ata o 21 de decembro de 2015 (luns).
Xuntarase coa instancia a seguinte documentación:
-

Fotocopia do D.N.I.
Currículo.
Certificado médico orixinal ou informe de saúde orixinal que indique a capacidade para o
desempeño do posto.
Certificación, curso ou titulación que o/a habilite para o desempeño do posto de traballo.
Fotocopias que acrediten os títulos que alegue no currículo.
Documento de abono dos dereitos de exame ou copia da demanda de emprego en vigor.
Carné de conducir.

Os aspirantes que non reúnan os requisitos esixidos na convocatoria quedarán automaticamente
excluídos/as dista.
CUARTA. PROCESO DE SELECCIÓN DOS ASPITANTES
1º) Proba tipo test de carácter eliminatorio (DATA:28/12/2015 ás 14:30 horas): Referida ao seu
traballo habitual e os contidos impartidos no curso de atención sociosanitaria (Anexo I). Valorarase
de 0 a 6 puntos debendo acadar un mínimo de 3 puntos para considerar como superada a proba e
poder pasar a seguinte.
Aqueles aspirantes que superen a proba tipo test convocaranse a través dos listados expostos no
Pazo Emilia Pardo Bazán, Concello e Páxina web municipal para o martes 29/12/2015 as 16.30
horas (lugar por determinar), para a realización da 2ª proba.
2º) Proba práctica / curricular, 29/12/2015 as 16.30 horas (lugar por determinar). Faranse
cuestións relacionadas co posto de traballo e a experiencia aportada no seu currículo, o tribunal
poderá incluír unha proba práctica, valorándose esta proba de 0 a 4 puntos.
A suma da 1ª proba e da 2ª proba dará o resultado final da oposición establecéndose un listado por
orde de maior puntuación a menor puntuación, establecerase unha lista de chamamento a cal estará
vixente o longo do ano 2016.
QUINTA. CELEBRACIÓN DAS PROBAS SELECTIVAS
Proba TEST: Luns 28/12/2015 no Pazo Emilia Pardo Bazán será ás 14.30 horas.
Proba práctica / curricular: Martes 29/12/2015 ás 16.30 horas (lugar por determinar).
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SEXTA. ADMISIÓN DOS PARTICIPANTES
A relación dos aspirantes admitidos e excluídos publicarase no Taboleiro de Anuncios do
Concello de Sanxenxo dentro dos 4 días hábiles a aquel en que finalice o prazo de presentación de
instancias.
SÉTIMA. CHAMAMENTO DO PERSOAL DA BOLSA DE TRABALLO TEMPORAL E
DISPOÑIBILIDADE
O chamamento farase tendo en conta a orde de puntuación total de aqueles aspirantes que tiveran
superado a oposición. O chamamento será por rigorosa orde de puntuación. Deberán estar a
disposición para traballar nun prazo máximo de 24 horas. Cada vez que se precise dun/ha auxiliar
de axuda procederase ao chamamento por orde de maior nota a menor nota acadada na oposición,
descartando a aqueles que xa están contratados, ou que non teñan dispoñibilidade, o chamamento
será realizado telefonicamente e/ou por correo electrónico.
OITAVA. TRIBUNAL CUALIFICADOR
Estará integrado por :
PRESIDENTE :

Luís Ángel Sabariz Rolan.

SECRETARIO :

Celestino Otero Camiña.

VOCAL:

Teresa Reyes Martínez.

ASESORES:

Carolina Ferro García.
Carlos Granjel Dios.
Ana Belén Martinez Mulloni.

NOVENA. INCIDENCIAS
O tribunal queda autorizado para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos
necesarios para a boa orde do proceso selectivo en todo o previsto nestas Bases.

Sanxenxo, 10 de decembro de 2015.
O presidente,

Asdo.: Gonzalo Gonzalo Pita.
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ANEXO I
1. Características e necesidades de atención hixiénico - sanitaria das persoas dependentes.
2. Administración de alimentos e tratamentos a persoas dependentes no domicilio.
3. Mellora das capacidades físicas e primeiros auxilios para as persoas dependentes no
domicilio.
4. Atención e apoio psicosocial domiciliario.
5. Mantemento e rehabilitación psicosocial das persoas dependentes no domicilio.
6. Apoio as xestiones cotidiás das persoas dependentes.
7. Interrelación, comunicación e observación ca persoa dependente e o seu entorno.
8. Apoio domiciliario e alimentación familiar
9. Xestión, aprovisionamento e cociña na unidade familiar de persoas dependentes.
10. Mantemento, limpeza e organización do domicilio de persoas dependentes.
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