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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CALDAS DE REIS
Bolsas de emprego
BASES DA CONVOCATORIA DE DÚAS BOLSAS PARA A OFICINA DE TURISMO DO
CONCELLO DE CALDAS DE REIS PARA O ANO 2019

ANUNCIO
De conformidade co disposto na Resolución de Alcaldía de data 14 de Marzo de 2019,
fanse públicas as “BASES DA CONVOCATORIA DE DÚAS (2) BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE
TAREFAS DE INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE A TEMPADA DE
VERÁN DO ANO 2019”
Primeira.—Obxecto

1 Bolsa de oito meses (do 15 de abril ao 14 de decembro), cun total de 37 horas semanais,
en horario fixado segundo as necesidades do servizo.

1 Bolsa de tres meses (do 15 de xuño ao 14 de setembro), cun total de 37 horas semanais,
en horario fixado segundo as necesidades do servizo.
A dotación económica de cada bolsa será de 1.000 € brutos ao mes (menos os impostos que
procedan) máis parte correspondente da cota empresarial á Seguridade Social.

O pagamento das bolsas realizarase por mensualidades completas ou parte proporcional.
Esta cantidade será incompatible con calquera outra actividade remunerada, calquera que sexa
a súa natureza, excepto as asistencias e indemnizacións por razóns do servizo.
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A bolsas terán a seguinte duración:

https://sede.depo.gal

Segunda.—Duración e dotación económica

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Estas bases teñen por obxecto convocar, en réxime de concorrencia competitiva e de acordo
cos principios de obxectividade e publicidade, DÚAS (2) BOLSAS, E CREAR UNHA LISTA DE
RESERVA, PARA A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE
TURISMO, para o ano 2019; coa finalidade de promover e completar a súa formación na Oficina
Municipal de Turismo, que pertence á Rede de Oficinas de Turismo Rías Baixas, nos seguintes
termos:
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Esta convocatoria tramítase como expediente anticipado de gasto, e existe crédito suficiente
previsto no proxecto de orzamentos do Concello para o exercicio 2019, actualmente en trámite
de exposición pública, polo que a concesión das bolsas queda condicionada á existencia de
crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.
Terceira.—Natureza xurídica da relación. Normativa aplicable

A convocatoria, a selección das persoas candidatas e a realización dos traballos que dan
dereito á bolsa suxeitaranse ao previsto nestas bases, á Lei Xeral de Subvencións e á Lei 39/2015
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

A aceptación da bolsa non xenera ningún tipo de vínculo laboral, administrativo nin
de calqueira outra natureza contractual ou legal entre o Concello de Caldas de Reis e o/a
beneficiario/a, sen perxuicio da alta no Réxime Xeral da Seguridade Social, de acordo co
establecido na orde TMS/83/2019, no desenvolvemento do previsto na disposición adicional
terceira da Lei 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do
sistema da Seguridade Social.
Cuarta.—Requisitos dos bolseiros

Poderán optar ás bolsas tódas as persoas físicas que, tendo plena capacidade de obrar e non
estando inhabilitadas para obter axudas e subvencións públicas, reúnan os seguintes requisitos:

• Ciclo Superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas ou Ciclo Superior en
Comercialización Turística e Guía

3.—A titulación deberá ser, cando menos, obtida no ano 2009 ou con posterioridade a esa data.
4.—Posuír a capacidade funcional necesaria para o desenvolvemento da bolsa.

5.—Estar disposto/a a asumir os gastos de desprazamento ao centro de traballo.

6.—Non estar incurso nalgunha das prohibicións sinaladas no artigo 13 da Lei 38/2003, de
17 de novembro, xeral de subvencións.
Quinta.—Presentación de solicitudes

As persoas interesadas presentarán no Rexistro Xeral do Concello de Caldas de Reis en
horario de 09.00 a 14.00 horas, de luns a venres, ou ben no rexistro electrónico municipal, nun
prazo de OITO DÍAS HÁBILES, a contar dende o seguinte á publicacion das presentes bases no
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• Diplomatura/Grao en Turismo

https://sede.depo.gal

2.—Posuír algunha das seguintes titulacións, na data que remate o prazo de presentación
de instancias:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

1.—Ter a nacionalidade española ou dalgún dos países membros da Unión Europea, e ser
residentes en España.
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Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e na sede electrónica municipal https://caldasdereis.
sedelectronica.gal a seguinte documentación:

a) Instancia de admisión para participar nas probas de selección dirixida ao Sr. Alcalde do
Concello de Caldas de Reis.
b) Fotocopia compulsada, por ámbalas dúas caras, do Documento Nacional de Identidade.
c) Fotocopia compulsada do documento acreditativo da titulación esixida.
d) Fotocopia compulsada dos méritos que alegue o/a candidato/a.

e) Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas de prohibición para
ser beneficiario de axudas públicas, a que fai referencia o artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións e autorizando ao Concello de Caldas para obter as certificacións
da Axencia Estatal da Administración Tributaria, da Facenda da Comunidade Autónoma e da
Tesourería da Seguridade Social.
f) Declaración responsable conforme se está disposto a asumir os gastos de desprazamento
ao centro de traballo.
As solicitudes tamén poderán presentarse na forma prevista no art. 16.4 da Lei 39/2015,
neste caso deberá enviarse un fax ao Concello coa notificación do envío, no prazo previsto e en
horario de 09.00 a 14.00 horas (nº Fax 986 530393)

—— VOGAIS:

• Xefa de Estudos da Escola Municipal de Música de Caldas
• Taballadora Social no Concello de Caldas de Reis

—— SECRETARIA: A do Concello de Caldas de Reis ou funcionario en quen delegue.

Séptima.—Selección dos/as bolseiros/as

A selección levarase a cabo mediante unha entrevista persoal e a valoración de méritos,
conforme o seguinte baremo:
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—— PRESIDENTA: Técnico de Cultura no Concello de Caldas de Reis.

https://sede.depo.gal

Para a selección do/a bolseiro/a constituirase unha comisión, que estará integrada polos
seguintes membros:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Sexta.—Comisión de Selección
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FASE 1ª : Entrevista persoal – ata un máximo de 3 puntos
Será realizada co fin de valorar o coñecemento e capacidade dos bolseiros/as e versará sobre
os recursos turísticos do concello, o seu currículo e nivel de idiomas, a fin de poder comprobar
a preparación dos candidatos nas materias relacionadas coas actividades que se van desenvolver
na Oficina de Turismo.
A data, hora e lugar da entrevista fixarase por Resolución da Alcaldía e será publicada no
taboleiro de anuncios do Concello e na sede electrónica municipal.
Os/as aspirantes deben acudir á proba provistos do DNI

FASE 2ª: Méritos académicos–ata un máximo de 7 puntos
A) Formación – Ata un máximo de 2 puntos:

Por ter realizado cursos universitarios de doutoramento ou máster relacionados co sector
turístico: 1 punto por titulación acadada.
B) Coñecemento de idiomas estranxeiros – Ata un máximo de 4.50 puntos:

Por ter realizado cursos de idioma estranxeiro de nivel B1 ou superior: 0,50 puntos por
nivel acadado.
C) Coñecemento acreditado do idioma galego: ata un máximo de 0.50 puntos (no caso de
ter varios cursos terase en conta só o de maior puntuación):

Os/as candidatos/as á bolsa deberán presentarse de xeito obrigatorio a todas as probas.

No suposto de que dous ou máis aspirantes ás bolsas acaden a mesma puntuación, a selección
realizarase mediante sorteo público.
Considerarase seleccionado/a para a bolsa de 8 meses o/a candidato/a que obteña a maior
puntuación; e para a bolsan de 3 meses o/a aspirante que obteña a segunda mellor puntación.
Unha vez remate o proceso de selección, o Tribunal propoñerá ao Sr. Alcalde-Presidente as/
os beneficiarios/as das becas para que sexan adxudicadas por este.

Os/as candidatos/as que non resulten seleccionados pasarán a formar parte dunha listaxe
de substitucións, por orde de puntación.
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Oitava.—Condicións xerais

https://sede.depo.gal

Curso de Perfeccionamento ou Celga 4: 0.50 puntos

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Curso de iniciación ou Celga 3: 0.25 puntos
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A Resolución do procedemento e a súa notificación realizarase con anterioridade ao 15 de
abril de 2019, e será publicada no Taboleiro do Concello de Caldas de Reis e na sede electrónica
municipal.
Os/as aspirantes seleccionados/as incorporaranse trala aceptación da beca.

No suposto de que un adxudicatario/a, por calquera motivo, non poida realizalas ou renuncie
á bolsa, deberá informar ao concello, presentando no Rexistro Xeral a correspondente solicitude
dirixida ao Sr. Alcalde, cunha antelación mínima de 7 días hábiles; e será sustituido polo
candidato/a seguinte pola orde de puntuación.

En caso de maternidade, enfermidade ou accidente, a bolseira ou bolseiro percibirá a
prestación correspondente da Seguridade Social. Nese caso, o concello non complementará
ningunha cantidade adicional á citada prestación.
Esta situación non ocasionará a finalización da bolsa, agás cando a ausencia exceda os trinta
días continuados nos casos de enfermidade ou accidente e, no caso de maternidade, unha vez
transcorridas as seis semanas de descanso obrigatorio, salvo reincorporación voluntaria por
renuncia presentada no INSS ao tempo restante que corresponda. No suposto de que se supere
este prazo o concello poderá dar por concluída a bolsa.
O/A bolseiro/a presentará ao remate da bolsa unha memoria relativa ás tarefas realizadas
e os datos recollidos.

O pagamento do importe da bolsa realizarase por mensualidades completas ou parte
proporcional e estarán suxeitas ás retencións que procedan, de conformidade ao Regulamento
do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Décima.—Clásula Xeral

O tribunal resolverá as dúbidas que se presenten e tomará os acordos necesarios para a boa
orde da selección. Contra os acordos do tribunal poderá interpoñerse o recurso procedente
ante o órgano competente (Alcalde-Presidente). De conformidade co previsto na Lei 39/2015
de 1 de outubro.
A solicitude das bolsas implica o coñecemento e aceptación das presentes Bases”
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De concorrer algunha das causas previstas no artigo 37 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións, corresponderá o reintegro total cando o beneficiario incumpre total e
absolutamente as condicións impostas para a concesión e a execución da bolsa.

https://sede.depo.gal

O Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis poderá, en calquera momento, mediante
unha resolución motivada, revogar a bolsa á persoa adxudicataria se non cumpre debidamente as
condicións esixidas nestas bases, ou as normas xerais de funcionamento do Concello, aténdose ao
establecido nos artigos 36 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións,
e suspendendo o aboamento da bolsa.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Novena.—Revogación e reintegro da bolsa

