
 

 

 

 

 
 
 
 

CONCELLO DE OURENSE 
 
 
A Concellaría de Xuventude procede, mediante a presente convocatoria, a abrir o prazo para a selección 
das persoas participantes no proxecto de mobilidade transnacional xuvenil do Concello de Ourense 2017, 
no marco da Orde do 2 de maio de 2017 da Consellería de Política Social (DOG nº 92 do 15 de maio) pola 
que se establecen as bases reguladoras do programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa con 
cargo ao programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. 
 
 
1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA 
 
É obxecto da presente convocatoria a selección de 9 candidatos/as para a realización de prácticas laborais 
non remuneradas durante dous meses dentro do programa Galeuropa “proxecto de mobilidade 
transnacional xuvenil Concello de Ourense 2017”. 
 
A presente convocatoria faise ao abeiro da subvención concedida pola Consellería de Política Social no 
marco da Orde do 2 de maio de 2017 (DOG nº 92 do 15 de maio) pola que se establecen as bases 
reguladoras do programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao programa operativo 
de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. 
 
 
2.- CONDICIÓNS DAS PERSOAS ASPIRANTES 
 
Para poder participar na selección, deberase ter un mínimo de 18 anos de idade e reunir os requisitos 
establecidos no artigo 4 do capítulo I da orde e que son: 
 
• Estar inscritos/as no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no ámbito  da Comunidade 
Autónoma de Galicia (SNGX). 
 
• Ter menos de 30 anos. O requisito de idade debe cumprirse no momento de solicitar a inscrición no 
ficheiro do SNGX. 
 
• Non ter traballado no día natural anterior ao momento de recibir a actuación. 
 
• Non ter recibido accións educativas no día natural anterior ao momento de recibir a actuación. 
 
• Non ter recibido accións formativas no día natural anterior ao momento de recibir a actuación. 
 
 
3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
As solicitudes formalizaranse mediante a ficha de inscrición que se achega como anexo á convocatoria. 
Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense en horario de 09:00 a 14:00 horas da mañá, 
durante o prazo de vinte días contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no 
taboleiro de anuncios do Concello de Ourense, tamén se anunciará a título simplemente informativo na 
páxina web do Concello de Ourense. 
 
As instancias tamén se poderán presentar noutros rexistros, na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 
39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Neste 
caso, será necesario remitir o xustificante da presentación por correo electrónico a xuventude@ourense.es, 
dentro do prazo de presentación de solicitudes. 
 
Á solicitude unirase: 
 
• Ficha de inscrición 
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• Fotocopia do DNI 
• Fotocopia da Tarxeta Sanitaria Europea 
• Curriculum vitae, no modelo Europass e no idioma do país elixido 
• Xustificantes dos méritos alegados no Curriculum Vitae. 
• Certificado ou xustificante do rexistro no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil de Galicia. 
• Certificado de coñecemento de idiomas, no seu caso. 
• Xustificante de ser vítima de violencia ou ser fillo/a dunha persoa nesta situación. 
 
 
4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 
Rematado o prazo de presentación de instancias, a Concellería de Xuventude ditará resolución dentro dos 5 
días hábiles seguintes, declarando aprobada a listaxe de persoas admitidas e excluídas, indicando os 
motivos da exclusión no caso de que os houbese. Esta resolución publicarase no Taboleiro de anuncios do 
Concello de Ourense, tamén se anunciará a título simplemente informativo na páxina web do Concello de 
Ourense. 
 
As persoas aspirantes excluídas, así como as omitidas na relación de admitidas, suplentes ou excluídas 
disporán dun prazo de 2 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no 
Taboleiro de Anuncios do Concello, para emendar os defectos que motivarán a súa exclusión ou a súa 
omisión da relación de persoas admitidas, suplentes e excluídas. As persoas aspirantes que dentro do 
prazo sinalado non emenden a exclusión ou non alegasen a omisión, xustificando o seu dereito a seren 
incluídos na relación de persoas admitidas e suplentes, serán definitivamente excluídas do procedemento. 
 
Transcorrido o prazo sinalado no punto anterior, a Concellería de Xuventude ditará resolución na que se 
aprobará a listaxe definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas. Resolución que se publicará no 
Taboleiro de anuncios do Concello, tamén se anunciará a título simplemente informativo na páxina web do 
Concello. 
 
 
5.- COMISIÓN AVALIADORA 
 
A comisión avaliadora estará integrada do seguinte xeito: 
 
Presidenta: Concelleira de Xuventude 
 
Vogais: Un empregado público do Concello de Ourense 
 Xefe de Servizo de Xuventude 
 
Secretario: Un empregado público do Concello de Ourense que actuará con voz e sen voto. 
 
 
6.- SELECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS 
 
O proceso selectivo seguirá as seguintes normas: 
 
a) Establecerase unha puntuación máxima de 11 puntos no proceso selectivo. 
b) Valoraranse, en primeiro lugar, as solicitudes daqueles mozos e mozas que non participasen noutras 
convocatorias do programa Galeuropa. 
 
 
 
No suposto de que se produza empate na puntuación, os criterios de desempate serán os seguintes: 
 
• En primeiro lugar, a puntuación máis alta obtida nos criterios establecidos en cada fase de selección 
desta base sexta, na mesma orde na que está establecido. 
• En segundo lugar, igualdade de xénero: darase preferencia ao xénero que teña menor número de 
solicitudes. 
• Por último, de persistir o empate, terase en conta, en primeiro lugar, a orde de entrada da solicitude 



 

 

 

 

 
e, en segundo lugar, o grao de adecuación da práctica á formación ou experiencia do/a mozo/a solicitante 
no momento da solicitude. 
 

c) No caso de que o número de solicitudes indicada na letra b) deste artigo, sexa inferior ao número de prazas 
ofertadas pola entidade beneficiaria, poderán valorarse outras solicitudes, seguindo os baremos 
establecidos a continuación, e sempre e cando, respecto de convocatorias anteriores do Programa 
Galeuropa, sexa distinto o país de destino. 
 
A selección realizarase de conformidade co previsto nas bases reguladoras establecidas na Orde do 2 de 
maio de 2017 da Consellería de Política Social (DOG nº 92 do 15 de maio), de acordo co seguinte baremo: 
 
1ª FASE: máximo 6,50 puntos 
 

I. A antigüidade no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de 
Galicia, desde a data de inscrición no ficheiro ata a data en que remate o prazo de presentación de 
solicitudes que se establece nestas bases, ata 1,20 puntos, puntuando 0,10 por cada mes que leve inscrito. 
 

II. Valorarase a maior idade da persoa solicitante. Máximo ata 1,40 puntos (terase en conta a idade cumprida da 
persoa o mesmo día que teña finalizado o prazo de presentación de solicitudes que se establece nesta 
convocatoria). 

 
  Maiores de 28 anos: 1,40 puntos 
  De 26 a 27 anos: 1,20 puntos 
  De 24 a 25 anos: 1 puntos 
  De 22 a 23 anos: 0,80 puntos 
  De 20 a 21 anos: 0,60 puntos 
  De 18 a 19 anos: 0,40 puntos 
 

III. Mulleres vítimas de violencia de xénero ou solicitantes cuxas proxenitoras a sufrisen, sempre que a 
acreditación das ditas circunstancias fose emitida con anterioridade á data da presentación das solicitudes: 
2 puntos. 
 
IV. Persoas en risco de exclusión social: 1,90 puntos 
 
A puntuación desta fase do procedemento farase pública o mesmo día que se acorde mediante a 
publicación no Taboleiro de Anuncios do Concello de Ourense. No mesmo anuncio sinalarase o lugar, día e 
hora da celebración das probas da segunda fase. 
 
2ª FASE: máximo 4,50 puntos   
 
I. Test escrito de motivación e participación no programa de mobilidade: ata un máximo de 1,50 puntos. 
Consistirá en 15 preguntas tipo test sobre motivación e participación no programa Galeuropa, valoradas en 
0,10 puntos cada unha. (Unha vez realizado o test de todas as persoas participantes porase á súa 
disposición o modelo de respostas correctas). 
 
II. Redacción cun máximo de 10 liñas na que se amplíe a información sobre a motivación para participar no 
programa e os resultados esperados a nivel persoal e laboral. Ata un máximo de 3 puntos. 
 
7.- RELACIÓN DE PERSOAS SELECCIONADAS 
 
1.- Unha vez rematada a cualificación das persoas aspirantes, a comisión avaliadora formará a relación de 
seleccionadas pola orde de puntuación final obtida, non podendo superar este o número de postos 
convocados e faraa pública no Taboleiro de Anuncios do Concello de Ourense e tamén se anunciará a título 
simplemente informativo na sede electrónica do Concello de Ourense. 
 
2.- Asi mesmo incluirase, unha relación, por orde de puntuación das persoas participantes que non foron 
incluídas na relación de seleccionadas co fin de que, no caso de que as persoa/s seleccionada/s non 
reunise/n os requisitos necesarios para a participación en Galeuropa 2017 poidan ser substituída/s. 
 



 

 

 

 

 
 
8.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 
As persoas seleccionadas para participar en Galeuropa presentarán no Rexistro do Concello de Ourense no 
prazo de 2 días hábiles, contados a partir da publicación no Taboleiro de Anuncios do Concello da relación 
de seleccionadas: copia cotexada da tarxeta sanitaria europea ou solicitude desta e unha declaración 
xurada obrigatoria para poder realizar a mobilidade. A non presentación desta documentación suporía a 
renuncia a participar no proceso. 
 
Na declaración xurada, as persoas participantes deberán facer constar que están informadas de: 
 
• Que a asignación do país de preferencia dependerá do proceso de selección de participantes. A 
organización do programa intentará que a actividade da empresa onde se realicen as prácticas sexa o máis 
axeitada posible ás preferencias e estudos da persoa participantes. 
• Que os custos do curso de idiomas, da viaxe ao destino da práctica, aloxamento e manutención 
están cubertos polo programa. 
• Que autoriza a publicación do seu nome e da súa imaxe e que se comprometen a enviar unha foto 
na que apareza a empresa da práctica e nunha actividade cultural, lúdica e deportiva, tal como esixe a 
normativa do programa Galeuropa. 
• Que no caso de que se abandone a práctica en empresa sen causa xustificada, non se obterá o 
certificado de participación e correrá á cargo da persoa participante a volta a Galicia dende o país da 
práctica e o aloxamento e manutención dende o día que deixa de acudir á empresa. 
• Que coñece que as prácticas laborais non son remuneradas, polo que non se recibirá 
contraprestación económica ningunha por parte da empresa nin do Concello promotor do proxecto. 
• Que se compromete á observación dun código de conduta ético nas empresas das prácticas e 
durante o transcurso da mobilidade. 
• Que se compromete a realizar a totalidade da mobilidade, cubrindo os horarios sen faltas de 
asistencia non xustificados. 
 
 
9.- INCIDENCIAS 
 
A aprobación da convocatoria e os actos administrativos que se sucedan poderán ser recorridos polos 
interesados nos casos e do xeito establecido na lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo común das Administracións Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRICIÓN PROGRAMA GALEUROPA 

Nome e apelidos:  

Data de nacemento:  Idade  

Enderezo:  

Localidade / C.P.:  Teléfono:  

Email (obrigatorio)  Móbil  

Sexo  NIF/NIE  

Nº Seguridade Social  Data de inscrición en 
Garantía Xuvenil 

 

Vítima de violencia de 
xénero 

 Persoa en risco de 
exclusión social 

 

DATOS FORMACIÓN 

Nivel de estudos finalizados  

Especialidade /Rama  



 

 

 

 

 
OUTROS DATOS  

Coñecementos de idiomas estranxeiros 

Inglés  

Outros (especificar idioma e 
nivel) 

 

Ten participado nalgún programa ou proxecto europeo ou en Galeuropa? 

Ano Nome do proxecto/programa 

  

  

Preferencia país de realización da práctica (numerar do 1 ao 2 por orde de preferencia) 

Reino Unido  

Irlanda  

Sector ou empresas tipo onde che pode interesar desenvolver as prácticas 

  

  

  

  

Razóns polas que desexas realizar as prácticas laborais 

 
 
 
 
 
 
 

SOLICITO participar no programa Galeuropa do Concello de Ourense 2017 
 
Política de privacidade e Confidencialidade 
 
O Concello de Ourense, infórmao/a de que os datos de carácter persoal que nos facilita a través deste documento serán incorporados 
a un ficheiro de titularidade do Concello de Ourense, coa finalidade de manter a relación contractual. Vostede poderá exercer o dereito 
de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 
(LOPD 15/1999), dirixindo un escrito a: Concello de Ourense – Praza Maior nº 1 – 32005 Ourense coa ref. Protección de Datos. 

 
Ourense, ................., de .................................................. de 2017 
 
 
 
Asinado:................................................. 


