


Forte s/n
15581 BOQUEIXÓN (A Coruña)

Telfs: 981 513 061 – 981 513 052
 Fax: 981 513 000

correo@boqueixon.es
www.boqueixon.es

solicitude de participación no proceso selectivo).

e) Estar inscrito no Servizo Público de Emprego como desempregado e estar inscrito na ocupación de peón de 
obras públicas en xeral, identificado co código do 96011029. (Terán que achegar a tarxeta de demandante de 
emprego). 

f)  O apartado 2 das bases de convocatoria do Programa de Integración Laboral  estipula que as persoas a
contratar  no  programa  deberán  estar  incluídas  en  situación  de  exclusión  laboral.  Estas  situacións  son  as
seguintes: 

- Mulleres.
- Maiores de 45 anos. 

-  Persoas  desempregadas  de  longa  duración:  Ós  efectos  deste  programa,  considéranse  parados  de  longa
duración aquelas persoas que leven máis de 2 anos como demandantes  de emprego.

- Persoas con discapacidade: aquelas persoas que teñan recoñecida, pola administración competente,  unha
discapacidade  nun  grao  igual  ou  superior  ó  33%.  A acreditación  da  discapacidade  será  comprobada  polo
concello no proceso de selección das persoas a contratar.

- Persoas en situación de drogodependencia.
- Persoas que vivan nun fogar onde ninguén teña emprego.
- Persoas con fogar monoparental/monomarental.
- Persoas con problemas para atopar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais.
- Persoas vítimas de violencia de xénero.
- Persoas sen fogar.

Os/as aspirantes presentarán no prazo  máximo de 5 días naturais, a contar desde a data de realización das
probas, a documentación acreditativa da súa situación de exclusión social, mediante documento orixinal ou copia
compulsada no Rexistro do Concello de Boqueixón. De non acreditarse adecuadamente, o/a candidato/a non
poderá ser baremado. Advírtese que a non presentación desta documentación terase por desistido da súa
solicitude de participación no proceso selectivo.

Tal e como indica, na Resolución de Presidencia número 2020/39428 do 2 de decembro de 2020 pola que se
aproban as bases reguladoras do programa de integración laboral, anualidade 2021, a documentación
acreditativa da situación de exclusión laboral de cada persoa traballadora desempregada, é a seguinte:

Mulleres e persoas maiores de 45 anos Fotocopia DNI.
Persoas desempregadas de longa duración. Informe de vida laboral actualizado da Tesou-

rería Xeral da Seguridade Social.
Persoas con discapacidade. Fotocopia do certificado de minusvalía expedi-

do polo órgano competente.
Persoas en situación de drogodependencia, con problemas
para encontrar emprego polo idioma ou cuestións sociocul-
turais, persoas con fogar no que ningún dos seus membros
teña emprego, fogar monoparental/monomarental ou perso-
as sen fogar, vítimas de violencia de xénero.

Informe  da  traballadora  social  do  municipio.
Que o expedirá á petición do candidato/a inte-
resado/a.

BASE TERCEIRA.- REQUISITOS PARA A SELECCIÓN E DATAS PARA A REALIZACIÓN DAS PROBAS

Os/as aspirantes estarán preseleccionados pola Oficina Pública de Emprego de Santiago Norte, que remitirá
candidatos/os previa oferta presentada por esta entidade na

Ocupación: peóns de obras públicas, en xeral.
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Administrativo Común, e de conformidade co artigo 24 deberán notificalo por escrito no que  se  expresará a
causa ou causas na que se fundamenta,   en  caso contrario  poderán ser  recusados polos/as  aspirantes  se
concurre algunha daquelas circunstancias, debendo notificalo por escrito á alcaldía.

5.- A actuación da comisión seleccionadora axustarase estritamente ás bases da convocatoria.

6.- Serán de aplicación a dito Órgano as normas sobre constitución de órganos colexiados previstas nos art. 22,
23, 24 e seguintes da Lei 40/2015, do Réxime Xurídico do Sector Público

7.- Para os efectos previsto no  Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón de
servizo, o grupo para o que pertencen as prazas que se convocan son para o acceso á categoría laboral de
persoal laboral temporal asimilable aos grupos D e E e o tribunal ten a categoría terceira.

BASE QUINTA.- PROCESO DE SELECCIÓN.

A Comisión seleccionadora realizará:

Proba práctica 12 puntos

Baremación colectivos 6 puntos

Baremación méritos 1 puntos
Puntuación máxima a acadar 19 puntos

PROBA PRÁCTICA  :     Máximo de 12 puntos  

A comisión seleccionadora calificará este exercicio entre 0 e 12 puntos. E para superalo terá que acadarse unha
puntuación mínima de 6. Ten carácter obrigatorio e será eliminatorio. Sen embargo, se a puntuación mínima non
é acadada por un número de candidatos/as igual ó dos postos a contratar a comisión seleccionadora poderá
baixar a nota de corte o que considere axeitado para garantir que se cubran os postos obxecto de selección.

Consistirá  nunha  ou  varias  probas  de  carácter  práctico  acordada/s  pola  comisión  seleccionadora  antes  da
realización das mesmas, determinando tamén o tempo de realización das proba/s.  Estarán relacionadas coas
tarefas que o posto require, é decir, manexo do equipo de traballo e vehículos municipais, maquinaria de obras e
xardinería. Por exemplo: desbrozadoras, varredora, tractor, circular, cortasetos, motoserra, equipo de protección
individual, etc. 

Para realizar a proba práctica o concello decidirá o protocolo a seguir a proba práctica das persoas candidatas
para garantir o cumprimento das medidas hixiénico-sanitarias de prevención de contaxios pola covid.

BAREMACIÓN DAS SITUACIÓNS DE EXCLUSIÓN LABORAL: Máximo de 6 puntos

Valorarase cada un deles a razón de 1 punto, podendo ser acumulativos. Sendo o máximo a acadar neste
apartado 6 puntos. Os/as candidatos/as deberán acreditar documentalmente estas situacións.

Colectivo Puntuación
- mulleres. 1
- maiores de 45 anos cumpridos. 1
- persoas con discapacidade: aquelas persoas que teñan recoñecida unha discapacidade en
un grado igual ou superior ó 33%. 

1

- Persoas desempregadas de longa duración: Ós efectos deste programa, considéranse pa-
rados de longa duración aquelas persoas que leven un mínimo de 2 anos como demandan-

1
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tes de emprego, segundo o informe de vida laboral da Tesourería Xeral da Seguridade So-
cial.
- Persoas desfavorecidas en situación de drogodependencia. 1
- Persoas que vivan nun fogar onde ninguén teña Emprego. 1
- Persoas con fogar monoparental/monomarental. 1
- Persoas con problemas para encontrar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais. 1
- Persoas vítimas de violencia de xénero. 1
- Persoas sen fogar. 1

Os/as aspirantes presentarán no prazo  máximo de 5 días naturais a contar desde a data de  realización das
probas a documentación acreditativa da súa situación de exclusión laboral,  mediante documento orixinal  ou
copia compulsada no Rexistro do Concello de Boqueixón. De non acreditarse adecuadamente, o/a candidato/a
non poderá ser baremado. Advírtese que a non presentación desta documentación terase por desistido da
súa solicitude de participación no proceso selectivo.

BAREMACIÓN DE MÉRITOS:

Tal e como se indica na resolución nº 2020/44819  do 2 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases regu-
ladoras do programa de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais anua-
lidade 2021, na base 7 “Obrigas e compromisos” no segundo parágrafo di que no proceso selectivo valorarase
como mérito ter finalizado favorablemente programas de capacitación, formación e integración no mercado labo-
ral organizados e/ou financiados polas Administracións Públicas. Polo tanto, valorarase con 1 punto ter finalizado
favorablemente un deste tipo de programas incluídos. Sendo o máximo a acadar neste apartado 1 punto.

Para esto os/as candidatos/as deberán acreditar documentalmente os méritos, mediante copia compulsada ou
documento  orixinal no prazo máximo de 5 días naturais, a contar dende o mesmo día en que se realicen as
probas,  nas  dependencias  municipais.  De non acreditarse  adecuadamente  non se  procederá  baremar  este
apartado. 

BASE SEXTA. DESENVOLVEMENTO DO PROCESO SELECTIVO.

A orde de participación no proceso selectivo  dos/as  aspirantes  iniciarase pola  orde alfabética  atendendo ó
primeiro apelido que comece pola letra «Y», segundo RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2021 pola que se fai
público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal  da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG. Núm. 24, luns 5 de febreiro de 2021).

Das sesións que celebre a comisión seleccionadora o/a secretario/a da comisión seleccionadora, levantará acta
onde se farán constar as calificacións dos exercicios dos/as aspirantes e das incidencias e votacións que se
produzan. A acta/s numeradas e rubricadas, constituirán o expediente das probas selectivas. Xuntamente coa
acta uniranse a documentación acreditativa da situación de colectivo específico.

Procederase a publicar as táboas das puntuacións acadadas polos/as aspirantes no taboleiro de edictos, na
páxina web e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello de Boqueixón.

BASE SÉTIMA.  SUPERACIÓN DO PROCESO SELECTIVO 

- Superarán o proceso selectivo aqueles aspirantes que tendo acreditada a súa situación de exclusión laboral e
estando en desemprego na data de  inicio  do  proceso selectivo,  e  ordenados segundo a  puntuación  global
acadada, lle corresponda un número de orde igual ou inferior ó número de prazas convocadas. 












