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CONVOCATORIA DE CONTRATOS DE TRABALLO LABORÁIS TEMPORAIS

* POSTO: Técnico de Medio Ambiente para desenvolvemento do "Programa Medio
Ambiental no Concello de Ribadeo 2014-2015".
* O contrato realizarase mediante o sistema de contratación laboral por obra ou servicio
determinado e a xornada completa, (art. 2° do RD 2720/1998). Prazo máximo 15 meses.
* As funcións obxecto do contrato serán:
A realización das tarefas técnico-administrativas para o desenvolvemento do Programa de
referencia, sinalándose as seguintes:
^Desenvolvemento da Axenda Local XXI.
*Control e Seguimento do sistema de xestión ambiental no Concello de Ribadeo.
* Implantación e seguimento dun sistema de xestión de calidade e Ambiental ñas Praias
(Incluíndo os expedientes relativos aos galardóns de Bandeira e Sendeiro Azul).
*Desenvolvemento de accións relativas ao espazo Reserva da Biosfera Eo, Óseos e Térras de
Burón.
*Accións relativas ao desenvolvemento sostible do Espazo Natural da Praia de As Catedrais.
* Execución de controis das tarifas eléctricas para os diferentes servizos municipais.
*Saneamento e depuración.Adaptación ordenanzas.
* As retribucións mensuais íntegras serán de 1.736,09 €/mensuais, incluida a parte proporcional
de pagas extraordinarias.
-REQUISITOS DOS ASPIRANTES:
* Xerais: Cumpri-los requisitos de nacionalidade, idade e capacidade funcional previstos nos
artigos 56 e ss. do Estatuto Básico do Empregado Público (Lei 7/2007, de 12 de abril, publicado
no BOE num.89 de 13.04.2007.
*Específicos. Licenciatura Universitaria.CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA ESTE POSTO:
1. 1 PROBA ESCRITA.Consistirá nun exercicio tipo test de 20 preguntas que versará sobre aspectos xerais de
Administración Local e Procedemento administrativo así como sobre coñecementos específicos
relacionados coas funcións e tarefas a desenvolver (parte xeral e especial).
O tempo máximo para realizar esta proba será de 50 minutos.
Cualificarase de O a 10 puntos, sendo necesario para superar este exercicio obter como mínimo
5 puntos. Por cada tres respostas incorrectas descontarase unha correcta.
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Este exercicio é obrigatorio e eliminatorio.
A) Parte Xeral:
1. Lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das Bases de Réxime Local vixente e disposicións
complementarias.
2. Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xuridico das AA.PP. e do Procedemento
Administrativo Común.
B) Parte especial:
1 .Normativa básica sobre Medio Ambiente de aplicación ñas Corporacions Locáis e Concello
de Ribadeo en materias de ruidos, augas e saneamento e residuos.
2. Ordenanza municipal de Protección Medioambiental.
3.-Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
eficiencia enerxética en instalacións de alumeado exterior e as súas Instruccións técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
1.2 ENTREVISTA.Consisitrá en respostar a preguntas formuladas polos membros do Tribunal que tratarán sobre
cuestións relativas as funcións a desenvolver no posto de traballo coa finalidade de apreciar o
grao de coñecemento, valorándose principalmente a actitude, capacidade de adaptación,
experiencia previa, no seu caso e interese para o desempeño do posto que se convoca.
Será obrigatoria e valorarase ata un máximo de 3,00 puntos.
MÉRITOS.1. Coñecemento do idioma salego.
Polo coñecemento acreditado do idioma galego computándose únicamente o grao superior
alegado e concedéndose validez soamente os cursos ou titulacións oficiáis ou que foran
oficialmente obxecto de homologación:
1) Grao de iniciación
0,25 puntos.
2) Grao de perfeccionamento
0,50 puntos.
3) Grao de especialización
1,00 puntos.
Máximo 1 punto.
2.Por cursos directamente relacionados coa actividade a desenvolver no posto de traballo
impartidos pola Administración Pública ou entidades délas dependentes ou homologados,
ata un máximo de 2 puntos.
1.a Cursos de máis de 100 horas
0,75 puntos.
l.b Cursos de 70 a 100 horas
0,50 puntos.
1 .c Cursos de 40 a 70 horas
0,35 puntos.
l.d Cursos de 15 a 40 horas
0,20 puntos.
Le Cursos de menos de 15 horas
0,10 puntos.
l.f Cursos, xornadas, etc. nos que non figure o número de horas
0,05 puntos.
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TRIBUNAL DE SELECCIÓN:
Presidente: D. Francisco Moreda Gil. Arquitecto municipal.
Suplente: D. Luis M. Vázquez Parga, Interventor municipal.
Vogais:
Titular: D.José Rodil Veiga, Técnico de Administración Xeral do Concello de Ribadeo.
Suplente: Don Carlos Longarela Sanfíz, Arquitecto municipal da oficina da ARICH de
Ribadeo.
Titular: D.Luis R.Vázquez Parga, Interventor Municipal.
Suplente: Da Verónica Fernández Pérez, Responsable OMIX de Ribadeo.
Secretario con voz e sen voto;
Titular: D.José Antonio Carro Asorey, Secretario Xeral do Concello.
Suplente D. Fidel Maañón López, Técnico de Administración Xeral do Concello.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Impreso oficial de solicitude (que se facilitará ñas oficinas Concello), DNI, xustifícante dos
requisitos esixidos (titulación/s, carnet/s, etc.), relación de méritos alegados e xustifícante
acreditativo suficiente de cada un dos mesmos (deberá aportarse contrato/s ou certificado/s dos
servicios prestados, curso/s realizado/s, xustifícante do tempo de permanencia en desemprego,
etc.).
Toda esta documentación deberá achegarse polos interesados en orixinais e copia para a
súa compulsa ou copia xa compulsada.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, PRAZQ E DATA DAS PROBAS E
DA SELECCIÓN:
A documentación deberá presentarse como máximo ata as 14 horas do día 20 de febreiro de
2014 no Rexistro Xeral de Entrada de documentos do Concello.
As probas e selección realizaranse o día 27 de febreiro de 2014 a partir das 17,00 horas na
Casa do Concello.
Os/as aspirantes que resulten seleccionados/as deberán, de xeito previo á sinatura do contrato
laboral temporal, pasa-lo recoñecemento médico procedente nos servicios médicos de
prevención deste Concello (Mutua Gallega) co fin de acreditar non padecer enfermedade ou
defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das funcións, sen cuxo requisito non se
poderá formaliza-lo contrato de traballo.
Igualmente os/as aspirantes seleccionados/as, unha vez asinado o contrato correspondente,
quedarán suxeitos ao réxime de incompatibilidades nos termos establecidos pola Lei 53/1984,de
26 de decembro de Incompatibilidades do persoal ao Servizo das Administracións Públicas e
demáis lexislación de aplicación.
Ribadeo, 1 1 de febreiro de 2014.
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