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D. Daniel Angel Lamas Bello, Secretario do Concello de A Illa de Arousa (Pontevedra)

CERTIFICO

Que a Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión celebrada en data 10 de maio  
de 2019, adoptou entre outros o acordo que transcrito literalmente di:

“”4.- INFORMES DE SERVIZOS  .

4.5.- Preséntase expediente expediente 158/2019 relativo á convocatoria de probas selectivas para a 
cobertura,  con carácter  temporal  e  cunha duración  de dous meses  e medio,  de seis  prazas de 
socorristas  con  destino  ás  praias  do  municipio,  cobertura  que  se  pretende  polo  sistema  de 
concurso-oposición, recabando ós candidatos a través do Servizo Público de Emprego.

Por Secretaría infórmase que se solicitou subvención á Xunta de Galicia  dentro dos  
programas  de  cooperación  cas  entidades  locais,  e  que  por  esta  se  autorizou  a  contratación 
anticipada,  pendente da notificación  da resolución  definitiva  da subvención.  Engade que se 
acompañan as bases da convocatoria e que os aspirantes deben de estar inscritos no Servizo 
Público de Emprego de Galicia  como demandantes de emprego non ocupados e que estean 
dispoñibles para o emprego.

Procedéndose á votación, acórdase por unanimidade dos membros da Xunta de Goberno 
Local:
1.-  A aprobación das bases reguladoras  das probas selectivas  para  a  a cobertura,  con carácter 
temporal e cunha duración de dous meses e medio, de seis prazas de socorristas con destino ás 
praias do municipio, polo sistema de concurso-oposición, co seguinte contido:

“”BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE SEIS TRABALLADORES PARA 
O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE AFOGAMENTOS 

E ACCIDENTES ACUÁTICOS 2019

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.

Contratación de seis traballadores para proveer con carácter temporal,  seis prazas de 
socorristas para o desenvolvemento do Programa de prevención de afogamentos e accidentes 
acuáticos,  subvencionado pola  Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  da  Xunta  de 
Galicia ó amparo da Orde de 12 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases que  
regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no 
ámbito de colaboración cas entidades locais para o ano 2019.

2.- XUSTIFICACIÓN.

A selección deste persoal  xustifícase pola  necesidade urxente da contratación destes  
postos de duración determinada, para atender a necesidades especiais e responsabilidades que 
ten o Concello de A Illa de Arousa en relación á concesión de Bandeiras Azuis e o Salvamento e  
Seguridade nas praias.

2.- ASPIRANTES.
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Aplicarase  o  establecido  na  Orde  de  12  de  decembro  de  2018  da  Consellería  de 
Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia pola que se establecen as bases que regulan 
as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de 
colaboración cas entidades locais.

Os  aspirantes  deberán  ser  persoas  desempregadas  inscritas  no  Servizo  Público  de 
Emprego de Galicia  como demandantes  non ocupados  e  estar  dispoñibles  para  o emprego, 
requisito que deberá cumprirse tanto no momento da selección como no da formalización do 
contrato de traballo. 

De  conformidade  co  artigo  56  do  texto  refundido  da  Lei  do  Estatuto  Básico  do 
Empregado Público, aprobado por Real Decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, e 50 da 
Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, para poder participar nos procesos 
selectivos será necesario:

a) Ser español ou nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea. Para os 
nacionais  doutros  estados  estarase  ao  disposto  no  artigo  57  do  Estatuto  Básico  do 
Empregado Público; con todo, se non é cidadán membro da Unión Europea, deberá, 
posuír o permiso de traballo necesario, de acordo co establecido na Lei orgánica 4/2000, 
do  11  de  xaneiro,  sobre  dereitos  e  liberdades  dos  estranxeiros  en  España  e  a  súa 
integración social.

b) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que 
sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións.

c) Non  estar  separado,  mediante  expediente  disciplinario,  do  servizo  de  calquera 
administración pública nin atoparse inhabilitado por sentenza firme para o exercicio de 
funcións públicas.

d) Ter cumpridos os 16 anos e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación 
forzosa.

e) Non atoparse incurso/a en ningunha das causas de incapacidade e incompatibilidade 
previstas na lexislación vixente.

f) Ter a titulación de Graduado Escolar ou equivalente.

g) Carné profesional de socorrista acuático en espazos naturais. Cumprir co disposto no 
Decreto 104/2012, de 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas 
acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, 
o Decreto 35/2017, do 30 de marzo, que modifica o anterior ou Formación Profesional 
en Salvamento e Socorrismo.

As persoas aspirantes deberán dispoñer das condicións establecidas no presente artigo 
antes  da finalización  do prazo de presentación  de  solicitudes.  Así  mesmo,  no momento de 
contestación  á  oferta  de  chamamento,  as  persoas  aspirantes  deberán  dispoñer  das  citadas 
condicións e acreditalas. O non cumprimento será motivo de exclusión do/a aspirante.

3.- CONTÍA.
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O importe mensual de cada posto é de  1.161,34 euros, que inclúe prorrata de pagas 
extra e liquidación por cese, e que será satisfeito en mensualidades vencidas, computadas dende 
a data de inicio das actividades.

No suposto de que algún beneficiario renuncie ó posto unha vez outorgada, abonaráselle 
a cantidade correspondente ós días transcorridos ata que se produza a renuncia.

4.- NATUREZA DO POSTO.

A contratación  de  traballo  será  temporal  cas  cláusulas  específicas  de  traballos  de 
interese social.

5.- DURACIÓN.

O período de duración da contratación será de dous meses e medio, do 01 de xullo ó 15 
de  setembro  de  2019.  A xornada  semanal  será  de  cuarenta  horas  de  luns  a  domingo,  cos 
descansos marcados pola lei.

6.- TAREFAS.

1. Realizar as tarefas de socorrismo acuático desde as torres de vixilancia ou a pé de 
praia.

2. Velar pola prevención de accidentes e seguridade de todos/as os/as usuarios/as da 
praia.

3. Vixiar e patrullar a zona de baño e o areal.
4. Aplicar  as  técnicas  de socorrismo,  podendo ter  que realizar  reanimacións ou 

administrar primeiros auxilios.
5. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada 

e para a que foi previamente instruído/a.

        Deberán entregar unha memoria dos traballos realizados con data máxima do 15 de  
setembro de 2019.

7.- PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN.

O procedemento constará de unha fase de concurso e unha de oposición en virtude da 
necesidade de que os candidatos amosen a súa idoneidade para o posto que se vai cubrir.

As persoas preseleccionadas pola oficina de emprego deberán presentarse no lugar e á 
hora  indicadas  na  carta  remitida  pola  dita  oficina  de  emprego  e  achegar  a  seguinte 
documentación:

- Carta de presentación expedida pola oficina de emprego.
- Fotocopia compulsada do DNI ou NIF.
- Fotocopia compulsada do título.
- Currículum Vitae, adxuntando ó mesmo os documentos xustificativos dos méritos.

Os documentos  xustificativos  dos méritos  deberán  ir  acompañados dun índice  xeral 
onde se relacionen todos os méritos alegados, con indicación do número de páxina no que figura  
cada documento.
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Xustificación de méritos:

- Os méritos académicos xustificaranse mediante a presentación do título/s correspondente/s.

-  Os  méritos  profesionais  mediante  a  presentación  de  vida  laboral  e  contratos  de  traballo,  
certificados de empresa ou certificados de servizos prestados.

-  Os  cursos  de  formación  e  perfeccionamento  mediante  a  presentación  do  correspondente 
certificado de asistencia. So se puntuarán os cursos organizados por centros oficiais dependentes  
das  Administracións  Públicas  ou  debidamente  homologados  por  estas,  directamente 
relacionados co posto ó que se opta.

I.- FASE DE CONCURSO.

O Tribunal examinará e cualificará nesta fase os méritos dos aspirantes, de acordo cos  
documentos e xustificantes que presenten e conforme ó baremo de méritos que a continuación 
se detallan:

a)  Por  asistencia  a  cursos  sobre  materias  relacionadas  co  posto  de  traballo  obxecto  da 
convocatoria:

- Cursos de menos de 20 horas .................... 0,25 puntos/curso.
- Cursos de 20 a 40 horas ............................ 0,50 puntos/curso.
- Cursos de máis  de 40 horas ..................... 0,75 puntos/curso.

Puntuación máxima: 2 puntos.

b) Por cada mes de contrato laboral como socorrista acuático: 0,20 puntos, ata un máximo de 3 
puntos.

Todos  os  méritos  deberán  ser  debidamente  acreditados  mediante  procedemento  que 
garante a súa veracidade.

A puntuación máxima desta fase será de 5 puntos.

Unha vez pasado o proceso de selección o Tribunal poderá requirir a documentación  
orixinal para a súa comprobación e verificación.

II.- FASE DE OPOSICIÓN.

Consistirá na realización dunha proba escrita e unha proba práctica.

I.- Proba escrita.

De carácter eliminatorio e que consistirá en respostar por escrito a un cuestionario de 
veinte preguntas tipo test relacionadas cos traballos a desenvolver, con catro posibles respostas, 
que  se  puntuará  de  0  a  10  puntos,  sendo  necesario  un  mínimo de  5  puntos  para  a  súa 
superación, cun tempo para a súa realización de trinta minutos.

II.- Proba práctica.



      Concello de A Illa de Arousa
C.I.F. nº P8600004I
Rúa Palmeira 25 – 36626 A ILLA DE AROUSA (Pontevedra)
Tf. 986527080 – Fax 986528700
e-mail : concello@ailladearousa.es

Unha vez realizada a proba escrita procederase á realización da proba práctica.  Os/as 
aspirantes deberán vir provistos de polo menos bañador. Ademais poderán traer calquera outro 
material que estimen conveniente para o seu desenvolvemento, tales como gafas, gorro, aletas, 
etc.

Á proba práctica unicamente se admitirán os aspirantes que superaran a proba anterior e 
consistirá en correr unha distancia delimitada con conos pola area, entrar na auga e nadar ata  
unha boia, rodeala e dirixirse a un bañista que simula afogarse, realizar zafaduras e control do  
accidentado e remolcar con seguridade ó accidentado ata a beira e deixalo con seguridade.

Neste exercicio valorarase o tempo de secuencia de rescate e a puntuación, que será 
partindo do mellor tempo como un 10 e descontando por porcentaxe segundo o que se tarde 
máis que o primeiro mellor tempo.

A data de celebración da proba escrita e da proba práctica será fixada por Decreto de 
Alcaldía.

III.- Cualificación final.

Á cualificación obtida polos aspirantes será o resultado de sumar as puntuacións obtidas 
na fase de concurso e de oposición, acadándose así a puntuación final.

Determinada a cualificación final dos aspirantes o tribunal fará pública a relación de  
aprobados por orde de puntuación no taboleiro de anuncios da corporación.

O tribunal  non  poderá  en  ningún  caso  aprobar  nin  declarar  que  superou  as  probas 
selectivas un número superior de aspirantes ó das prazas convocadas.  Calquera proposta de 
aprobados que contraveña o establecido anteriormente será nula de pleno dereito.

No suposto de empate nas puntuacións totais finais de dous ou máis aspirantes, este 
resolverase tendo en conta a maior puntuación obtida na proba práctica. De persistir o empate  
este resolverase por sorteo.

7.- TRIBUNAL CUALIFICADOR.

O Tribunal será designado polo órgano municipal competente e estará constituído por 
un/unha presidente/a, un/unha secretario/a e tres vogais, ademáis de asesor/es cuxa composición 
farase pública na lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas.

Todos os membros do tribunal deberán ser funcionarios de carreira ou persoal laboral  
fixo que posúan unha titulación igual ou superior á requirida na praza/posto de traballo obxecto 
da convocatoria.

Para  a  válida  constitución  do  tribunal,  para  os  efectos  da  celebración  de  sesións, 
deliberacións  e  toma  de  acordos,  requirirase  a  presenza  da  metade,  polo  menos,  dos  seus 
membros  titulares,  e  obrigatoriamente  do/a  presidente/a  e  do/a  secretario/a.  As  decisións 
adoptaranse pola maioría de votos dos membros presentes, resolvendo en caso de empate o voto 
de calidade do/a presidente/a do tribunal.
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Os  membros  do  tribunal  deberán  absterse  de  intervir,  notificándollo  á  autoridade 
convocante,  e  as  persoas  aspirantes  poderán  recusalos  cando  coincidan  as  circunstancias 
prevista no artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

O órgano de selección resolverá todas as cuestións derivadas da aplicación das bases 
durante o desenvolvemento do proceso selectivo.

8.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS E CONTRATACIÓN.

Os/as  aspirantes  seleccionados/as  e  propostos/as  polo  Tribunal  deberán  presentar  a 
documentación acreditativa do cumprimento das condicións e requisitos esixidos, no prazo de 
cinco días hábiles, acompañada de:

a)  Declaración  xurada  de  que  segue  reunindo  todos  e  cada  un  dos  requisitos  esixidos  e 
acreditados no momento de terse presentado ó proceso selectivo, así como de non estar separado 
anteriormente do servizo das administracións públicas e non estar incurso incurso en causa de 
incapacidade ou incompatibilidade determinadas na lexislación vixente.

b) Número da Seguridade Social e número de conta bancaria.

9.- SUBSTITUCIÓNS.

 No caso de renuncia ou de que no prazo indicado e, salvo circunstancias de forza  
maior, os/as aspirantes non presentasen a documentación esixida ou se comprobase que non 
reúnen os requisitos esixidos, non poderán ser contratados/as e quedarán anuladas todas as súas 
actuacións,  sen prexuízo  das  responsabilidades  a que houbera  lugar.  Neste  caso,  a  Alcaldía 
poderá acordar a contratación dos/as aspirantes seguintes  que obtivesen as seguintes mellores 
puntuacións totais, que deberán presentar, en tal caso, a documentación sinalada na base oitava.  
Neste  caso  o  Concello  procederá  ó  nomeamento  do  seguinte  aspirante  que  obtivese  maior 
puntuación,  polo  tempo  que  reste  ata  a  finalización  do  período  de  duración  do  contrato, 
reducíndose  proporcionalmente  a  contía  da  mesma,  e  procedéndose  do  mesmo  xeito  en 
renuncias consecutivas.

10.- CARÁCTER VINCULANTE DAS BASES

As  bases  desta  convocatoria  vinculan  a  Administración  municipal,  o  tribunal 
cualificador e as persoas aspirantes que participen nos procesos selectivos convocados.

11.- INCIDENCIAS.

O tribunal  de  selección  queda  facultado  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.

12.- PROTECCIÓN DE DATOS.

As  persoas  aspirantes,  mediante  a  participación  no  referido  proceso,  dan  o  seu 
consentimento  para  que  a  Administración  actuante  proceda ao  tratamento  do  seus  datos  de 
carácter persoal para o correcto desenvolvemento do proceso selectivo, conforme a Lei orgánica 
15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Os datos pasarán a 
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formar parte dun ficheiro xestionado polo departamento de persoal do Concello de A Illa de 
Arousa, con sede na R/ Palmeira n.º 25 – 36626 A Illa de Arousa (Pontevedra), onde poderán 
exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, se é o caso, o de  
oposición.

13.- RECURSOS. 

As presentes bases e a convocatoria poderanse impugnar consonte o establecido na Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Así  mesmo, a xurisdición competente para resolver as controversias  en relación cos 
efectos e coa resolución do contrato laboral será a xurisdición social. 

Segundo  o  artigo  46  da  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición 
contencioso-administrativa,  a  partir  do  día  seguinte  ao  da  publicación  da  convocatoria,  as 
persoas interesadas poderán interpoñer un recurso de reposición contra a convocatoria e as súas 
bases  (que  esgotan  a  vía  administrativa)  ante  a  Alcaldía,  no  prazo  de  1  mes.  Despois  de  
presentar este recurso, poderase presentar un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado 
do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de 2 meses.

14.- DEREITO SUPLETORIO.

No non previsto nas presentes bases estarase ó disposto na Orde de 12 de decembro de  
2018, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do 
emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración cas entidades locais, no que 
lle resulte de aplicación.

Así mesmo aplicarase a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; a 
Lei 7/1985,  do 2 de abril,  reguladora das bases do réxime local;  o Real decreto lexislativo 
781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes 
en materia de réxime local; 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 e o Real decreto 
lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto  
dos traballadores.””

2.- Solicitar do Servizo Público de Emprego de Galicia a remisión de candidatos que deben estar 
inscritos como demandantes de emprego non ocupados e estean dispoñibles para o emprego.””

Para que así conste, ós efectos oportunos, expido o presente por orde e co visto e prace  
do Sr. Alcalde-Presidente e ca salvedade do artigo 206 do ROF, na Illa de Arousa.

                    Vº e Prace 
          ALCALDE-PRESIDENTE                                             O SECRETARIO

        Asdo. Carlos Iglesias Cores                                    Asdo. Daniel Angel Lamas Bello
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