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BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN  DUNHA PERSO A TÉCNICA DE 
COORDINACIÓN DO PROGRAMA DE ACCIÓNS FORMATIVAS PARA  
DESEMPREGADOS (AFD) 2019-2020. 

 
 
PRIMEIRA- OBXECTO. 
 
É obxecto da presente convocatoria a selección e posterior contratación dunha persoa 
técnica de coordinación do programa de accións formativas para desempregados (AFD) 19-
20, do Patronato Municipal Beiramar. A selección realizarase mediante o sistema de 
concurso oposición. 
 
A contratación realizarase cunha duración comprendida dentro do período que vai dende 
novembro de 2019 a setembro de 2020. 
 
 
SEGUNDA- CONDICIÓNS DAS  PERSOAS ASPIRANTES :  
 
Para tomar parte nesta convocatoria e proceso de selección será necesario que as persoas 
aspirantes reúnan as seguintes condicións: 

a) Ser español/a. Os nacionais dos demais Estados membros da U.E. e os estranxeiros 
residentes en España poderán acceder en igualdade de condicións cós españois, 
deberán acreditar a súa nacionalidade ou a súa residencia e o cumprimento das 
condicións establecidas para tódolos aspirantes, mediante a tarxeta acreditativa da 
súa identidade, expedida polas autoridades competentes do seu país de orixe. 

b) Ter 18 anos cumpridos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa 

c) Estar en posesión de titulación universitaria; diplomatura, licenciatura ou equivalente. 

d) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas do posto ao que se opta 
e non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento 
das funcións inherentes ao posto. 

e) Non estar separado/a, mediante expediente disciplinario do servizo ó Estado, ás 
Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin atoparse inhabilitado/a para o 
exercicio de funcións públicas, nin estar incurso/a en ningunha das causas de 
incapacidade ou incompatibilidade, que determinen as disposicións vixentes. 

f) Non incorrer, coa sinatura do novo contrato e durante o desenvolvemento do mesmo, 
no suposto de ter estado contratados polo Concello de Moaña e/ou Patronato 
Municipal Beiramar, nun período de 30 meses por un prazo superior a 24 meses, con 
ou sen solución de continuidade, para o mesmo ou diferente posto de traballo, 
mediante dous o mais contratos temporais, coas mesmas o diferentes modalidades 
contractuais de duración determinada. 

Todos estes requisitos deberán posuírse no momento de remata-lo prazo de presentación 
de solicitudes e conservalos, polo menos, ata o momento da proposta de contratación e 
posterior sinatura do contrato. 
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TERCEIRA.- SOLICITUDES :   
 
As solicitudes (Anexo I) para tomar parte nesta convocatoria, nas que as persoas aspirantes 
manifestarán que reúnen todas e cada unha das condicións e requisitos esixidos, dirixiranse 
ao Sr. Presidente do Patronato Municipal Beiramar e presentaranse no rexistro xeral deste 
Patronato, dende o día da publicación das presentes bases no taboleiro de anuncios do 
Patronato e na súa páxina web ata as 14:00 horas do día 31 de outubro de 2019, 
acompañadas da seguinte documentación:  
 

� DNI  e documento de afiliación á seguridade social. 

� Títulación esixida para o acceso ou, no seu defecto, xustificante de ter cumpridos 
tódolos requisitos para a expedición da mesma. 

� Documentación acreditativa da experiencia profesional (acreditada mediante 
certificacións oficiais ou contratos e nóminas mais vida laboral actualizada). 

� Acreditación da formación que desexen lle sexa valorada na fase de valoración de 
méritos. 

 

Forma parte da solicitude a declaración xurada de non padecer enfermidade nin defecto 
físico que impida o normal desenvolvemento das funcións inherentes ó posto de traballo e 
de non estar separado/a, mediante expediente disciplinario do servizo ó Estado, ás 
Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin atoparse inhabilitado/a para o 
exercicio de funcións públicas, nin estar incurso/a en ningunha  causa de incapacidade ou 
incompatibilidade segundo as disposicións vixentes.  
 
 
CUARTA- TRIBUNAL CUALIFICADOR: 
 
 
O tribunal de selección estará integrado  polos seguintes membros: 
 
Titulares 
 
Presidenta: María Torea Priegue.  
Secretaria: Carmen Pérez García 
Vogais: Juana María Rosales Muñoz, Paula Soto Viñas e Marta Santomé Santiago. 
 
 
 
Suplentes: 
 
Presidenta: Susana García Gómez 
Secretaria: María Hernández González. 
Vogais: Adamantino Barreiro García, Mar Soage Bernárdez e Patricia Lores Rivera. 
 
 
 
QUINTA: SISTEMA DE SELECCIÓN  E CUALIFICACIÓN. 
 

O procedemento constará de 3 fases; valoración de currículos, proba tipo test e entrevista 
persoal. 
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1ª FASE: VALORACIÓN DE CURRÍCULOS:  Representara o 40% da puntuación total.  
 

Constará dos seguintes apartados: 
 

a) Formación pedagóxica - puntuación máxima 0,50 pu ntos 
 

 - Certificado profesionalidade de formador ocupacional............ 0,20 
 - CAP ou equivalente.................................................................. 0,30 
 
b) Formación complementaria- puntuación máxima 1,30   puntos. 
     
Pola asistencia a masters, cursos de postgrao, outros cursos de formación, xornadas, 
conferencias... directamente relacionados co posto de técnico- coordinador  de formación 
outorgarase unha puntuación de  0,03 puntos por cada 30 horas formativas. 
 
Valorarase a formación en materias relacionadas con: Coordinación, programación e 
avaliación da formación,  formación ocupacional, orientación laboral, técnicas de 
comunicación e motivación, resolución de conflitos, adestramento en habilidades sociais, 
relacións laborais, traballo e dinámica de grupo e en xeral os relacionados directamente 
coas tarefas propias do posto. 
 
Valoraranse tamén os cursos de informática a nivel usuario.  
 
Valoraranse Igualmente os cursos de formación en igualdade. Neste caso, so se valorará o 
de maior grao ou duración de entre os acreditados. 
 
No caso dos cursos de prevención de riscos laborais so se valorará o de maior grao ou 
duración de entre os acreditados. 
 
En calquera caso, so se valorará a formación impartida, organizada ou homologada por 
administracións públicas, universidades, organizacións sindicais, colexios oficiais ou 
escolas autorizadas para impartir formación. 
 
c) Coñecemento acreditado da lingua galega - puntua ción máxima 0,20 puntos. 
      

 - Iniciación ou Celga 3 .................................................................................................  0,02 
 - Perfeccionamento ou Celga 4 ...................................................................................  0,05 
 - Curso medio de linguaxe administrativa galega ......................................................... 0,10 

- Curso superior de linguaxe adm. galega ou formación equivalente ou superior......... 0,20 
 
A formación deberá estar homologada pola Dirección Xeral de Política Lingüística. So se 
valorará a formación de maior grao de entre a acreditada. 
  
d) Experiencia profesional. máximo 2 puntos. 
 
Acreditada a través de certificado oficial de servizos prestados ou contratos e nóminas mais 
vida laboral. Os autónomos certificado de servizos prestados ou vida laboral mais IAE (alta 
e actualización) e facturas ou contratos de servizos prestados. 

- Por cada  período de seis  meses de experiencia en posto igual ao que aspira:  Coordinador,  
titor,  ou   similar en   Accións Formativas para desempregados (AFD) ............... 0,10 puntos.  

- Por cada  período de seis  meses de experiencia en posto similar: Coordinador, director, titor, 
orientador ou  técnico de emprego noutros programas de fomento do emprego... 0,05 puntos. 
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2ª FASE: PROBA TIPO TEST: Representará o 40% da pun tuación total.  
 
Os aspirantes deberán contestar a 20 preguntas tipo test, que versaran sobre:  
 
1. RD 34/2008,  de 18 de xaneiro e RD 189/2013, do 15 de marzo , reguladores dos 

certificados de profesionalidade  
 
2. Certificados  de profesionalidade e programas formativos das especialidades a impartir: 
 

- Atención  sociosanitaria a persoas dependientes en institucións sociais. Código da 
especialidade: sscs0208. 

- Docencia da formación profesional para o emprego. Código da especialidade: 
ssce0110  

- Organización e xestión de almacéns. Código da especialidade: coml0309  
- Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos. Código da 

especialidade: elem0111.   
- Operacións básicas de revest imentos l ixeiros e técnicos en 

construcción. Código da especialidade: eoc0311 
- Competencia clave comunicación en l ingua galega n2.  
-  Competencia clave comunicación en l ingua castelá n2.  
-  Competencia clave competencia matemát ica n2.  
- Competencia clave comunicación en linguas extranxeiras (inglés) n2.  
- Módulos transversais: inserción laboral, sensibilización ambiental e formación para a 

igualdade.  
 
3. ORDE do 17 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do 
procedemento TR301K polo que se establecen as accións formativas do Plan formativo 
para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o período 2019-2021. 
 
4. ORDE do 17 de abril de 2019 pola que se procede á primeira convocatoria do 
procedemento TR301K polo que se subvencionan as accións formativas do Plan formativo 
para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de 
Galicia para os exercicios 2019 e 2020. 

 
 

3ª FASE: ENTREVISTA. Representará o  20% da puntuac ión total.  
 
O tribunal disporá de 10 minutos para realizar ás persoas aspirantes preguntas 
relacionadas coas funcións propias do posto que se convoca, así como outras sobre a 
posta en marcha das accións a desenvolver. 
  
Mediante estas 3 probas as persoas aspirantes poderán acadar un máximo de 10 puntos.  
 
Consideraranse seleccionadas aquelas que acaden maiores puntuacións. 
 
En caso de empate entre as persoas aspirantes dirimirase éste en favor da persoa que 
acredite ter maior experiencia profesional en programas accións formativas para 
desempregados (AFD).  
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SEXTA: FORMALIZACIÓN DOS CONTRATOS. 
 
Rematado o proceso selectivo, o tribunal cualificador elevará ó órgano competente a 
proposta de contratación da  persoa aspirante que obteñan a maior puntuación, quen 
resolverá sobre a contratación e formalización do contrato de conformidade cos modelos de 
contratación previstos na normativa aplicable. 
 
As persoas candidatas que non resulten seleccionadas para a súa contratación pasarán a 
formar parte dunha listaxe, pola súa orde de puntuación, que será utilizada para cubrir 
posibles baixas definitivas e tamén as posibles substitucións temporais (incapacidade 
temporal, maternidade, paternidade...) da persoa inicialmente contratada. 
 
 
SÉTIMA: PRAZOS. 
 
Presentación de instancias:  Ata o día 31 de outubro de 2019 ás 14:00 horas. 

Listado provisional de admitidos e excluídos e valo ración currículos : Día 5 de 
novembro de 2019. 
Período de alegacións a este listado:  día 6 de novembro de 2019. Presentaranse nas 
oficinas do Rexistro do Patronato, sitas en A Carrasqueira s/n Tirán-Moaña 

Listado definitivo de admitidos e excluídos e valor ación currículos: Día 7 de novembro 
de 2019. 

Exame tipo test e entrevista:  Día 8 de novembro de 2019 ás 9:00 horas na sala de xuntas 
do Patronato Municipal Beiramar.  

Publicación de resultados provisionais : Día 11 de novembro de 2019. 

Período de alegacións:  Días 12 e 13 de novembro de 2019. Presentaranse nas oficinas do 
Rexistro do Patronato, sitas en A Carrasqueira s/n Tirán-Moaña 

Publicación de resultados definitivos: Día 14 de novembro de 2019. 
 
 

OITAVA: PUBLICIDADE. 
 
As presentes bases serán publicadas no taboleiro de anuncios e na páxina web do 
Patronato Municipal Beiramar, organismo autónomo de formación e emprego do Concello 
de Moaña. 
 
NOVENA: NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Para todo o non previsto nas presentes bases serán de aplicación as Ordes do 17 de abril 
de 2019 da Consellería de Economía, Emprego e Industria, reguladoras das accións 
formativas do Plan Formativo para o Emprego (persoas desempregadas), o Real decreto 
lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto 
Básico do Empregado Público, Lei 2/2015, de 29 de abril de emprego público de Galicia,  a 
Lei 7/85 de Bases de Réxime Local, Lei 5/97, de 22 de xullo de Administración Local de 
Galicia, o Real Decreto Lexislativo 781/86 de Disposicións Legais Vixentes en Materia de 
Réxime Local, o Decreto 95/1991 polo que se aproba o Regulamento de Ingreso do Persoal 
ó Servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, o Real Decreto 364/95, 
polo que se aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ó Servizo da Administración 
Xeral do Estado e Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
As bases desta convocatoria e cantos actos administrativos deriven delas e das actuacións 
do Tribunal poderán ser impugnadas nos casos e na forma establecida pola Lei 39/2015, do 
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, así 
como a Lei 29/98, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. 
 
A Administración local tamén poderá, se é o caso, revisar as resolucións do Tribunal 
segundo o previsto na citada Lei 39/2015. 
 
 
 

 
O Presidente 
 
Asdo. Carlos Juncal Costa 
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ANEXO  I 
 

SOLICITUDE PARA A PARTICIPAR  NO PROCESO DE SELECCI ÓN DE PERSOAL  
TÉCNICO COORDINADOR DE FORMACIÓN,  PROGRAMA AFD/ 20 19-2020.  

 
 
 
D. _____________________________________________ con DNI nº________________ 
domicilio en ________________________________________   e Tfno.  _______________ 
 
 
 
DECLARA: 
 
1º) Que está interesado/a no posto de técnico de coordinación de formación do programa 
de accións formativas para desempregados (AFD) do período 2019-2020 do Patronato 
Municipal Beiramar e que reúne todas e cada unha das condicións e requisitos esixidos nas 
bases de selección. 
   
 
2º) Que posúe a capacidade funcional para o desempeño das tarefas do posto de traballo e 
que non padece enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das 
funcións inherentes a este posto. 

 
 

3º) Que non está separado/a, mediante expediente disciplinario do servizo ó Estado, ás 
Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin se  atopa inhabilitado/a para o 
exercicio de funcións públicas, nin está incurso/a en ningunha das causas de incapacidade 
ou incompatibilidade, que determinan as disposicións vixentes. 
 
 
En vista do anterior. 
 
 
SOLICITA: 
 
Poder participar no proceso de selección de persoal de persoal técnico de coordinación das 
accións formativas para desempregados AFD do período 2019-2020 

 
 

Moaña, ...... de ....................... de 2019 
 
 

Asdo..................................... 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DO PATRONATO MUNICIPAL BEIRAMAR.  


