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Anuncio Servizo de Personal e

Recursos Humanos do Concello de Ourense 

Anuncio de aprobación de bases e convocatoria para a cobertura, en comisión de servizos, por

prazo de un ano (prorrogable por un ano máis, salvo provisión definitiva) do posto de Xefe de

Servizo de Servizos Xerais. 

Mediante  Decreto  núm.  2022004993,  de  25  de  maio  de  2022,  o  Alcalde-  Presidente  en  uso  das

atribucions conferidas, adoptou a seguinte resolución: 

“Primeiro.-  Aprobar as bases e convocatoria para a provisión,  en comisión de servizos,  por

prazo dun ano (prorrogable por un ano máis, salvo provisión definitiva) do posto de Xefe de Servizo de

Servizos Xerais, segundo as bases que constan como Anexo I.

Segundo.-  Publicar as bases no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello de

Ourense, aos efectos de garantir a publicidade. 

ANEXO  I

BASES E CONVOCATORIA PARA A COBERTURA, EN COMISIÓN DE SERVIZOS, DO POSTO DE

XEFE DE SERVIZO DE SERVIZOS XERAIS POR PRAZO DE UN ANO PRORROGABLE POR UN ANO

MÁIS.

Primeira.- Obxeto das bases 

É obxeto das presentes bases a regulación específica da convocatoria para a cobertura temporal, en

comisión de servizos, do posto de Xefe de Servizo de Servizo Xerais (posto nº 38 da Relación de Postos

de Traballo do Concello de Ourense)

O posto denomínase Xefe de Servizo de Servizos Xerais e ten as seguintes características:

Grupo: A1

Escala: Administración Xeral

Subescala:Técnica 

Clase: Superior 

Nivel de Complemento de destino: 27

Nivel de complemento específico: 21,74.

A comisión de servizo terá unha duración máxima de un ano, prorrogable por outro máis. En todo caso,

rematará coa provisión definitiva do posto. 
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Segunda.- Requisitos de participación  

Poderá participar neste proceso o persoal funcionario de carreira do Concello de Ourense e do

Consello Municipal de Deportes, calquera que sexa a súa situación administrativa (agás os suspensos en

firme,  que non poderán participar  mentres dure a suspensión)  sempre que reúnan,  na data na que

remate o prazo de presentación de instancias,  os seguintes requisitos: 

Pertenecer ao Grupo A1, Escala de Administración Xeral,  Subescala Técnica, ClaseSuperior. 

Admitirase tamén a presentación de persoal  funcionario  interino,  que reúna os requisitos de

clasificación  profesional  indicados,  se  ben  o  persoal  funcionario  de  carreira  terá  preferencia  para  a

adxudicación do posto, sen que sexa de aplicación o baremo previsto na base 3ª para a ponderación de

méritos entre persoal funcionario de carreira e persoal funcionario interino.  

Terceira.- Valoración de méritos 

A valoración de méritos para a adxudicación do posto, efectuarase conforme ao seguinte baremo:

I.- Grao persoal consolidado 

O grao persoal consolidado valorarase en relación co nivel do posto (27) ata un máximo de 3 puntos do
seguinte modo: 

Por posuír un grao persoal consolidado superior ao nivel 27: 3,00 puntos. 

Por posuír un grao personal consolidado de nivel 27: 2,00 puntos.

Por posuír un grado persoal consolidado inferior ao nivel do posto solicitado: 1,00 puntos. 

II.- Servizos prestados

Valorarase a prestación efectiva de servicios no Concello de Ourense e no Consello Municipal de

Deportes, calquera que sexa a forma de provisión dos postos desempeñados, sempre que se trate de

postos da mesma escala, subescala e clase que o posto ao que se opta, segundo o seguinte baremo: 

Postos de nivel 27 ou superior: 0,05 puntos por mes.

Postos de nivel 26: 0,04 puntos por mes. 

Postos de nivel 25: 0,03 puntos por mes. 

Postos de nivel 24: 0,02 puntos por mes.

Postos de nivel 23: 0,0 1 puntos por mes. 

A puntuación máxima para este apartado será de 6,00 puntos. 

III.- Cursos de formación e perfeccionamento 

III.-I.- Cursos de formación e perfeccionamento directamente relacionados coa función do

posto de traballo ao que se opta. 
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Só  se  valorarán  os  cursos  de  formación  e  perfeccionamento  relacionados  coas  funcións  a

desempeñar e organizados ou homologados por entidades, institucións ou centros públicos. A valoración

será de 0,02 puntos por hora de curso, computando a estos efectos únicamente as horas de formación

incluídas en cursos superiores a dez horas. Valoraranse con unha puntuación acumulable ata un máximo

de 7 puntos. 

III.-II.- Lingua Galega 

 A puntuación non é acumulable, tendo só en conta o nivel superior. 

Curso de CELGA 3 ou equivalente 0,50 puntos.

Curso de CELGA 4 ou equivalente 0,75 puntos.

Curso Básico de Linguaxe Administrativo 1 punto.

Curso Medio de Linguaxe Administrativa 1,5 puntos.

Curso Superior de Linguaxe Administrativa 2 puntos.

III.-III.- Cursos en materia de Prevención de Riscos. 

A puntuación non é acumulable, tendo só en conta o nivel superior.

Curso Básico en Prevención de Riscos Laborais de 30 horas, 0,3 punto.

Curso Básico en Prevención de Riscos Laborais de 50 horas, 0,4 punto.

Curso Básico en Prevención de Riscos Laborais de 60 horas, 0,5 punto.

Curso Medio en Prevención de Riscos Laborais, 0,75 puntos.

Curso Superior en Prevención de Riscos Laborais, 1 punto.

III.-IV.- Titulacións distintas ás esixidas

Valoraráse a posesión de titulacións distintas as esixidas para o ingreso, sempre que se trate de

titulacións que, polo seu contido curricular, outorguen coñecementos que permitan presumir unha maior

capacidad para o desempeño do posto.  

Doutorado, Máster Oficial de Posgrao, Cursos de doutorado con recoñecemento de suficiencia

investigadora ou equivalente: 3,5 puntos.

Grao ou equivalente:  3

Diplomatura, Enxeñería Técnica, Arquitectura Técnica ou equivalente: 2,5 puntos

Técnico superior FP III ou equivalente: 2

Só se puntuará a titulación de maior nivel académico. 

Cuarta.- Publicidade da convocatoria
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As bases publicaranse no taboleiro de anuncios da sede electrónica Concello de Ourense, sen

prexuízo da súa publicación noutros medios ou lugares, co fin de garantir a máxima difusión entre os

posibles interesados. 

Quinta.-  Lugar e prazo de presentación de instancias

As solicitudes para participar no proceso selectivo dirixiránse á Alcaldía do Concello de Ourense,

debendo presentarse no prazo máximo de cinco días (5) hábiles contados a partir do día seguinte o da

publicación da convocatoria no taboleiro de anuncios do Concello de Ourense.

As instancias poderán  presentarse por  calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei

39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas e irán

acompañadas da seguinte documentación:

a) Solicitude en modelo normalizado conforme ao documento anexo II. 

b) Relación de méritos alegados acompañada dos documentos acreditativos dos mesmos.

        Non  será  necesario  achegar  a  documentación  acreditativa  dos  méritos  cando  se  trate  de

documentación que xa obre no poder do Concello de Ourense, debendo indicarse o expediente no que

constan ou o procedemento ao que se presentaran. 

Sexta- Procedemento de selección 

Concluído o prazo de presentación de documentación, a Dirección Xeral de Recursos Humanos

formulará proposta de resolución, que incluirá a admisión e exclusión dos aspirantes presentados e  a

valoración  dos admitidos. Esta proposta elevarase á Alcaldía para a resolución do procedemento. 

En  caso  de  que  se  presente  un  único  aspirante,  procederase  a  formular  proposta  de

nomeamento,  sen  necesidade  de  valoración  de  méritos,  previa  comprobación  do  cumprimento  dos

requisitos esixidos nas presentes bases. 

No resto de casos, o informe da Dirección Xeral de Recursos Humanos fixará a puntuación que

corresponda aos participantes conforme aos méritos que se establecen as presentes bases, e proporá ao

candidato que acadara maior puntuación. Os empates resolveranse atendendo á valoración outorgada

pola  seguinte  orde:  Servizos  prestados,  grao  persoal,  cursos  relacionados  co  posto,  formación

académica, cursos de prevención de riscos e cursos de lingua galega. 

O órgano competente, resolverá, conforme á proposta da Dirección Xeral de Recursos Humanos,

salvo  que,  de  maneira  motivada,  e  previos  os  informes  que  estime  oportunos,  considere  que  dita

proposta infrinxe as bases reguladoras ou a normativa vixente. Neste supuesto, o órgano competente

requirirá á Dirección Xeral de Recursos humanos a formulación dunha nova proposta na que emende as

deficiencias advertidas.

O acto de resolución do procedemento será obxecto de publicación no taboleiro de anuncios da

sede electrónica do Concello de Ourense, e contra este acto poderán interpoñerse os recursos previstos

na lexislación vixente. 

Oitava.- Nomeamento en toma de posesión 

O nomeamento producirase, polo órgano competente, a partir da emisión do informe da Dirección

Xeral de Recursos Humanos.

A toma de posesión deberá realizarse no prazo de tres días hábiles.  
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Novena. Réxime de recursos.  

Contra  a  resolución de aprobación  das presentes  bases e convocatoria,   que pon fin  a  vía

administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano

que o ditou, no prazo dun mes, ou ben interpoñer directamente recurso contencioso administrativo ante o

Xulgado  Contencioso-Administrativo  de  Ourense,  no  prazo  de  dous  meses.  Os  prazos  indicados

computaranse de data a data a partir  do día seguinte ao da publicación das bases no taboleiro de

anuncios da sede electrónica do Concello de Ourense. Non poderán simultanearse ambos recursos.

Non obstante o anterior, os interesados poderán interpoñer calquera outro recurso ou exercer

calquera outra acción administrativa ou xudicial que estimen procedente.

Ourense, na data da sinatura electrónica 

Alcalde- Presidente 

Gonzalo Pérez Jácome 
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