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Xoves, 26 de agosto de 2021 [Número 162] Jueves, 26 de agosto de 2021 

BASES ESPECÍFICAS PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE 30 PRAZAS DE AUXILIAR DE AXUDA NO 

FOGAR, PERSOAL LABORAL FIXO, NO MARCO DO PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL 

E 1 PRAZA DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR POLA QUENDA LIBRE. 

Primeira.- Normas xerais 

É obxecto das presentes bases específicas a cobertura das prazas determinadas na base segunda, que axustaranse 
ao establecido nas bases comúns dos procedementos selectivos que convoque o Concello de Ortigueira en execución dos 
procesos extraordinarios de estabilización de emprego temporal aprobadas por Resolución de Alcaldía 645/2021, de 14 
de xullo (BOP nº 135, de 20 de xullo de 2021). 

Segunda.- Prazas convocadas 

N º Praza Grupo profesional segundo convenio colectivo (B0P n º 76 de 26 de abril de 2010) 

31 Auxiliar de axuda no fogar 

Terceira.- Requisitos das persoas aspirantes 

Son os previstos na base segunda das bases comúns. 

Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: 

4 

a. Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia, establecido polo Real Decreto 1593/2011, do 4 de
novembro, ou o título equivalente de técnico/a de Atención Sociosanitaria, establecido polo Real decreto 496/2003, do 2 
de maio, ou no seu caso, calquera outro título que se publique cos mesmos efectos profesionais. 

b. Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermaría establecido polo Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, ou os títulos
equivalentes de técnico/a Auxiliar Clínica, técnico/a Auxiliar Psiquiatría e técnico/a Auxiliar de Enfermaría que se estable
cen no Real decreto 777 /1998, do 30 de abril, ou no seu caso, calquera outro título que se publique cos mesmos efectos 
profesionais. 

c. Técnico/a superior en Integración Social, establecido polo Real decreto 107 4/2012, do 13 de xullo, ou o título
equivalente de técnico/a superior en Integración Social establecido no Real decreto 2061/1995, do 22 de decembro, 
para aqueles profesionais que á data de publicación do dito Acordo do 19 de outubro de 2017, se atopen traballando na 
categoría profesional de asistente/a persoal ou auxiliar de axuda no fogar. 

d. Certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en lnstitucións Sociais, regulado
polo Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, ou no seu caso, calquera outro certificado que se publique cos mesmos 
efectos profesionais. 

e. Certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio, regulado polo Real decreto
1379/2008, do 1 de agosto, ou o equivalente certificado de profesionalidade da ocupación de auxiliar de axuda no fogar, 
regulado no Real decreto 331/1997, do 7 de marzo, ou no seu caso, calquera outro certificado que se publique cos mes
mos efectos profesionais. 

Ter total dispoñibilidade para desprazarse polo municipio cos seus propios medios. 

Cuarta.- Solicitudes, prazo e forma de presentación. 

1. VINTE días naturais dende o día seguinte á publicación no Boletín Oficial do Estado do anuncio da convocatoria do
proceso selectivo nos lugares e coas formalidades previstas nas bases comúns segundo o modelo que incorpórase como 
anexo destas bases. 

2. As solicitudes irán acompañadas da seguinte documentación:

a. Documento Nacional de ldentidade ou equivalente

b. Título académico esixido

c. No seu caso, título CELGA 3, ou superior. 

d. No seu caso, documentación acreditativa dos méritos avaliables na fase de concurso nos termos previstos na base
6.4 das bases comúns: 

Experiencia profesional: 

Informe de vida laboral actualizado expedido pola Tesourería Xeral de la Seguridade Social, con expresión do grupo 
de cotización e dos períodos cotizados. 
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· Certificado ou documento que corresponda, segundo proceda, dos servizos prestados, con indicación da especiali

dade e categoría profesional, data de inicio e finalización

Formación: 

Diploma ou documento acreditativo da asistencia e/ou aproveitamento 

T itulacións académicas oficiais universitarias adicionais iguais ou superiores ás esixidas para o acceso ao emprego 

público 

Quinta.- Sistema de selección 

Concurso-oposición. Constará dunha fase de oposición na que deberán superarse os exercicios de carácter eliminatorio 

e de realización obrigatoria, e dunha fase de concurso non eliminatoria. 

Fase de concurso (40 puntos) 

Estarase ao disposto na base 6.4 das bases comúns. 

Fase de oposición (ata 60 puntos): 

Primeiro exercicio. Proba práctica I (ata 30 puntos). 

Consistirá no desenrolo de actividades propias do posto previamente seleccionadas polo Tribunal Cualificador. 

O Tribunal valorará a calidade das actividades executadas de acorde cos estándares da práctica laboral, a soltura e 

presteza dos aspirantes no desenrolo das mesmas así como no uso dos equipos, maquinaria, útiles, ferramentas e instru

mentos necesarios. Tamén valorarase o correcto emprego de técnicas e medidas de protección e seguridade tanto propias 

como, no seu caso, as aplicables ás persoas usuarias. 

Tempo máximo para realizar o exercicio: O que determine o Tribunal sen que, en ningún caso, poida exceder de 30 

minutos. 

Para entender superado este exercicio será preciso acadar unha puntuación mínima de 15 puntos. 

Segundo exercicio. Proba práctica 11 (ata 30 puntos). 

Consistirá no desenrolo de actividades propias do posto previamente seleccionadas polo Tribunal Cualificador distintas 

das executadas na primeira proba. 

O Tribunal valorará a calidade das actividades executadas de acorde cos estándares da práctica laboral, a soltura e 

presteza dos aspirantes no desenrolo das mesmas así como no uso dos equipos, maquinaria, útiles, ferramentas e instru

mentos necesarios. Tamén valorarase o correcto emprego de técnicas e medidas de protección e seguridade tanto propias 

como, no seu caso, as aplicables ás persoas usuarias. 

Tempo máximo para realizar o exercicio: O que determine o Tribunal sen que, en ningún caso, poida exceder de 30 

minutos. 

Para entender superado este exercicio será preciso acadar unha puntuación mínima de 15 puntos. 

Terceiro exercicio. Proba de coñecemento da /ingua galega 

Estarase ao disposto na base 6.3.11 das bases comúns. 

Quinta.- Normas finais 

En todo o non regulado nas presentes bases específicas resultarán de aplicación as bases comúns dos procedementos 

selectivos que convoque o Concello de Ortigueira en execución dos procesos extraordinarios de estabilización de emprego 

temporal aprobadas por Resolución de Alcaldía 645/2021, de 14 de xullo (BOP nº 135, de 20 de xullo de 2021). 

As presentes bases, así como as bases xerais, vinculan á Administración, ao Tribunal e a quenes participen neste 

procedemento selectivo. 

Contra as presentes bases poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o órgano que aprobou as 

bases no prazo DUN MES, contado a partir da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, ou ben interpoñer recurso 

contencioso administrativo no prazo de DOUS MESES, contados igualmente ao día seguinte ao da súa última publicación, 

ante o Xulgado do Contencioso Administrativo correspondente, todo elo de conformidade coa Lei 29/1998, de 13 de xullo, 

reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa. No caso de interposición do recurso de reposición, deberase esperar 

a que este se resolva e notifique, ou ben a que poida ser entendido como desestimado en virtude de silencio. Non obstante 

o anterior, os interesados poderán presentar calquera outro recurso que estimen procedente en defensa dos seus dereitos

e intereses.
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ANEXO 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN A PROCESO SELECTIVO EN MATERIA DE PERSOAL 

APELIDOS 

NOME 

NIF DATA DE NACEMENTO 

TELÉFONO NACIONALIDADE 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

ENDEREZO POSTAL 

CÓDIGO POSTAL 

MUNICIPIO PROVINCIA 

1. SOLICITA ser admitido ao proceso selectivo: PARA PROVEER 30 PRAZAS DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, PERSOAL 
LABORAL FIXO, NO MARCO DO PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL MEDIANTE O 
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN E 1 PRAZA DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR POLA QUENDA LIBRE. 

2. DOCUMENTACIÓN QUE AXUNTA

Documento Nacional de ldentidade ou equivalente

Título académico esixido

No seu caso, título CELGA 3, ou superior.

No seu caso, documentación acreditativa dos méritos avaliables na fase de concurso.

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Pola presente, declaro baixo a miña responsabilidade: 

Non ter sido separado de servizo mediante expediente disciplinario de calquera Administración Pública ou estar 
inhabilitado para o exercicio da función pública. No caso de que non teña a nacionalidade española, declaro non 
estar sometido/a a sanción disciplinaria ou condena penal que impida no meu Estado de procedencia o acceso á 

función pública. 

Posuír a capacidade funcional necesaria para o desenrolo das funcións correspondentes á praza convocada. 

Reunir os restantes requisitos e condicións esixibles previstos nas bases reguladoras para poder tomar parte no 
proceso selectivo. 

En ______ , a __ de ________ de 202 

SINATURA 

Página 43 / 76 

o 
,;j" 
,;j" 
e.o 
.....__ 
-

N 
o 
N 

-º
u 
e 
::, 
e 

<O 

O) 
"C 

O) 

,:, 


