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BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA O POSTO DE TÉCNICO/A DE FOMENTO 

DO COOPERATIVISMO DA MANCOMUNIDADE AROUSA NORTE 

 
 
 

 
 
 

BASE 1 . Obxecto da convocatoria  e sistema de acceso 

 
O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de 1 técnico/a de fomento do 

cooperativismo, na modalidade de concurso para a realización de actividades de promoción e 

fomento do cooperativismo. 

 
 
 

 
BASE 2. Modalidade de contratación, duración do contrato e retribucións  

 

O contrato formalizarase baixo a modalidade de duración determinada, por obra ou servizo 

determinado. A xornada de traballo é  a  xornada completa, que se prestarán en horario que se 

distribuirá segundo as necesidades e organización do servizo. 

 

A duración do contrato e as retribucións están detalladas no anexo I. 

 
 
 
BASE 3. Titulacións esixidas e funcións do técnico en cooperativismo 

 

As titulacións e as funcións para o técnico de cooperativismo están detalladas no anexo I. 

 
 
 
BASE 4. Requisitos  dos aspirantes 

 
Para tomar parte neste proceso selectivo, os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos: 

 

a. Pertencer a calquera dos estados asinantes do Tratado da Unión Europea, con coñecementos 

suficientes dos idiomas español e galego.  

 

b. Os estranxeiros que non pertenzan a algún dos estados asinantes do Tratado da Unión 

Europea, deberán ter permiso de traballo cunha duración mínima de 12 meses, a titulación 

esixida para o posto ó que optan homologada polo estado español e os coñecementos 

suficientes dos idiomas reflectidos no apartado a).  
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c. Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder no seu caso da idade máxima de xubilación 

forzosa 

 

d. Estar en posesión da titulación requirida para o posto 

 

e. Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das funcións 

propias do posto de traballo para o que se opta. Para  estes efectos, establécese a igualdade 

de condicións das persoas discapacitadas cos demais aspirantes, non podendo fixarse con 

carácter xeral limitacións físicas ou psíquicas senón nos casos en que sexan incompatibles co 

normal desempeño do traballo correspondente. A condición de minusvalía e a súa 

compatibilidade acreditarase con certificación expedida polo organismo competente. 

 

f. Non incorrer en causa de incompatibilidade ou de incapacidade, conforme á normativa 

vixente, sobre incompatibilidade de persoal ao servizo das administracións públicas. 

 

g. Non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das 

Administracións Públicas, nin estar inhabilitado por sentenza xudicial firme para o exercicio 

das funcións públicas. 

 

A persoas aspirantes que non posúan a nacionalidade española deberán acreditar igualmente,  non 

estar sometidos a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu estado de 

nacionalidade, o acceso á función pública. 

 

Todos os requisitos esixidos nesta base deberanse cumprir polas persoas  aspirantes na data en 

que remate o prazo de presentación de instancias e mantelos ata o momento da formalización do 

contrato. 

 
 
 
BASE 5. Presentación de solicitudes 

 
As solicitudes para participar neste proceso selectivo faranse mediante instancia facilitada no 

rexistro da Mancomunidade, nas que se farán constar que se reúnen todos e cada un dos 

requisitos establecidos na base 4 desta convocatoria. 

 
 

LUGAR DE PRESENTACIÓN E HORARIO: rexistro da Mancomunidade de municipios Arousa norte 

en días laborais ( Casa do concello, 2º andar ,Boiro, de luns a venres de 9.00 a 13.30 h, teléf. 981 

845 236) 

 

PRAZO: 5 días naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no diario “La 

Voz de Galicia”. 
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No caso de que o último día do prazo fora sábado, domingo ou festivo, pasarase para o seguinte 

día laborable. 

 

Tamén se poderán presentar na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de réxime 

xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; neste caso, as 

persoas aspirantes deberán de  comunicalo mediante telegrama ou telefax durante o 

mesmo prazo que o da presentación de instancias (Fax núm. 981 849 925). 

 

 

As persoas aspirantes con algunha capacidade diminuída terán que indicalo na solicitude, 

acompañada da correspondente documentación acreditativa da minusvalía. Así mesmo, terán que 

solicitar as  posibles adaptacións de tempo e medios para a realización dos exercicios nos que esta 

adaptación sexa necesaria. 

 

 
 
BASE 6. Documentación a presentar 

 

 
Xunto coa solicitude as persoas aspirantes deberán achegar a seguinte documentación: 

 

1 Copia compulsada do DNI ou pasaporte 
 

2 Currículo Vítae 
 

3 Orixinais ou copias compulsadas das titulacións relacionadas co posto a cubrir en calidade 

de méritos da formación  

 
4 Orixinal ou copia compulsada da titulación académica esixida (ver anexo I) 

 

5 Orixinal ou compulsada  dos contratos de traballo  

 

6 Orixinal ou copia compulsada do informe de vida laboral expedido pola Seguridade Social 

 

7 Orixinal ou copia compulsada do documento xustificativo de estar en posesión do título do 

Celga 4 ou equivalente. 

 

 
Para que teñan validez neste proceso selectivo os documentos que se presenten, deberán estar 

expedidos nalgunha das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de Galicia (galego ou 

castelán). No caso de tratarse de documentos expedidos noutras Comunidades Autónomas do 

Estado Español, para que teñan validez deberán estar redactados na lingua castelán ou 

traducidos polo organismo competente da respectiva Comunidade. Tratándose de documentos 

expedidos nun país estranxeiro, deberán estar debidamente traducidos, validados e apostilados 

pola correspondente oficina diplomática española ou organismo competente. 
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Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderase que as persoas 

interesadas aceptan e acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria. 

 

 
BASE 7.  Admisión dos aspirantes 

  
Rematado o prazo de presentación de instancias, o presidente ditará resolución no prazo máximo de 

5 días hábiles no que se aproba  a lista provisional de admitidos e excluídos (neste segundo caso 

con indicación das causas que dean lugar á exclusión). Esta resolución farase pública no taboleiros 

de anuncios da mancomunidade, e sempre que sexa posible, publicarase no blog de emprego da 

mancomunidade:  http://arousanortemprego.wordpress.com/ 

 

 

Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dous días hábiles contados desde o día seguinte o da 

publicación da dita resolución, para presentar as reclamacións oportunas. 

 

A presentación de reclamacións, no seu caso, non suspenderá o proceso selectivo, salvo que así o 

acorde a presidencia. 

 

Posteriormente, o presidente declarará aprobada a lista definitiva de admitidos e excluídos, que se 

publicará no taboleiro de anuncios da mancomunidade e sempre que sexa posible no blog de 

emprego da mancomunidade: http://arousanortemprego.wordpress.com/ 

 

No caso de que non exista lista de excluídos, sen necesidade de emenda, a publicación da relación 

de aspirantes provisional será automaticamente elevada a definitiva. 

 
 
 
BASE 8. Comisión de valoración 

 

A comisión de valoración estará composta polas seguintes persoas: 
 

Presidenta:  
 

Ana María Agrelo Rey, AEDL da Mancomunidade, ou persoa en quen delegue 
 
 
Vogais: 
 
Manuel Vicente Novo Lijó (tesoureiro da Mancomunidade) ou persoa en quen delegue 

 
Águeda Bello Valdés (interventora da Mancomunidade), ou persoa en quen delegue 
 
Carolina Costoya Pardo (secretaria da Mancomunidade) ou quen legalmente o substitúa 
 

 
Secretaria:  

http://arousanortemprego.wordpress.com/
http://arousanortemprego.wordpress.com/
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Ana I. Outeiral del Río ( auxiliar administrativa da Mancomunidade) ou persoa en quen delegue. 
  
 

 
Esta comisión reunirase unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, para examinar e 

puntuar a documentación presentada. 

 

A comisión de valoración non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos 

seus membros (sexan titulares ou suplentes, indistintamente). En todo caso, será precisa a 

asistencia do presidente e da secretaria, ou quen os substitúa. Todos os membros da comisión de 

valoración actuarán con voz e voto, excepto a secretaria. 

 

As decisións da comisión de valoración adoptaranse por maioría de votos dos membros presentes, 

resolvendo, en caso de empate o voto de calidade do seu presidente. 

 

A comisión de valoración poderá dispoñer a  incorporación de asesores e especialistas para as 

probas que estime pertinentes, e estes, que actuarán con voz pero sen voto, limitaranse 

unicamente ao exercicio das súas especialidades técnicas, en base ás que, exclusivamente, 

colaborarán co órgano de selección. 

 

A comisión de valoración queda autorizada para resolver as dúbidas que se presenten e para tomar 

os  acordos necesarios para a boa orde do proceso selectivo, en todo o non previsto nestas bases. 

 

 
 
BASE 9.  Desenvolvemento do procedemento selectivo 

 

O procedemento selectivo constará de dúas fases: concurso de méritos e a entrevista persoal. 

 

 
   

Fase I. Concurso de méritos. 
  

Nesta fase valoraranse os méritos alegados polos aspirantes. A puntuación máxima nesta fase é 

de dezanove puntos (19 puntos) 

 

 
a) Formación académica relacionada co posto a cubrir (máximo 5 puntos) 
 
 

 Doutorado : 3,00 puntos 
 

 Posgrao oficial :  2,75 puntos 
 

 Licenciatura/Grao:  2,50 puntos 

 

 Diplomatura:  2,25 puntos 
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 Ciclo superior :  2,00 puntos 
 

 

 
A titulación esixida para o posto non se puntuará. 
 
 
b) Formación complementaria (máximo 5 puntos) 

 

Formación complementaria relacionada co posto a cubrir, impartida pola Administración Pública, 

centros públicos ou concertados, organismos oficiais e outra formación homologada polos 

mesmos.  

  

 De 15 a 100 horas de formación: 0,01 puntos por cada hora de formación (por curso) 

 
 De 101 a 200 horas: 1,25  punto 

 
 De máis de 200 horas: 1,50  puntos.  

 
Se a documentación achegada non sinala claramente as horas de duración do curso, non se 

puntuará. 

 

Non se puntuarán aqueles cursos que non teñan relación co posto a cubrir. 

 

 
Os cursos sobre ofimática e novas tecnoloxías  puntuaranse segundo a mesma valoración cun 

máximo de 2 puntos. 

 

 
c) Experiencia profesional relacionada co posto a cubrir ( máximo 5 puntos): 
 

 

 En Administracións públicas:  0,15 puntos por mes traballado 
 

 Na empresa privada: 0,05 puntos 

 
 

Non se puntuará a experiencia laboral que non se relacione co posto a cubrir. A experiencia 

laboral acreditarase cos contratos de traballo e un informe de vida laboral. 

 

 
 

Naqueles casos en que o consideren oportuno, a comisión de valoración poderá solicitar aos 

participantes que completen ou aclaren a documentación xa presentada para xustificar os méritos 

alegados no momento de presentar a solicitude de admisión. 
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Fase II.  Entrevista persoal (máximo 4 puntos) 
 
 
 

Só pasarán á fase da entrevista as cinco persoas coa maior puntuación.  A lista coa puntuación 

dos méritos e a relación dos aspirantes que pasan á fase da entrevista será publicada no taboleiro 

de anuncios da Mancomunidade de Municipios Arousa Norte e  sempre que sexa posible no blog de 

emprego da Mancomunidade: http://arousanortemprego.wordpress.com/ 

 

 
Logo de valorar os méritos, a comisión de valoración  realizará unha entrevista dirixida a 

apreciar a adecuación entre os méritos, as aptitudes, as actitudes, as habilidades, os valores e 

os coñecementos dos aspirantes en relación co posto de traballo a cubrir. 

 

Serán convocados para a entrevista por nomeamento único. A non presentación no momento de ser 

chamados determinará automaticamente, salvo caso de forza maior acreditada de maneira 

fidedigna e apreciada libremente polo tribunal o decaemento do seu dereito a participar no mesmo, 

quedando excluído, na súa consecuencia, do proceso selectivo. 

 

A comisión de valoración poderá requirir en calquera momento ás persoas aspirantes que se 

identifiquen debidamente. A tal efecto deberán de concorrer provistos do DNI.  

 

Unha vez realizadas e valoradas as entrevistas, a comisión de seguimento  elevará a proposta de 

nomeamento ao presidente, que fará o nomeamento definitivo, formalizándose o contrato 

suxeito á lexislación laboral, Estatuto dos traballadores e as normas que o desenvolvan. 

 

 
 
BASE 10. Proposta de contratación  

  
Concluída a cualificación final do proceso selectivo, a comisión de valoración publicará no no 

taboleiro de anuncios da Mancomunidade de municipios ría de Arousa zona norte e  sempre que 

sexa posible na páxina web: http://www.arousa-norte.es/perfil.php a relación das puntuacións 

finais. O presidente  elevará a correspondente proposta de nomeamento a favor da persoa  que 

obtivera a puntuación máis alta. 

 

De producirse  empate na puntuación final, para dirimilo teranse en conta as puntuacións parciais 

acadadas no proceso selectivo, pola orde de preferencia seguinte: en primeiro lugar, a puntuación 

total dos méritos alegados e despois os da entrevista persoal. 

 

No suposto de que algún dos aspirantes propostos para a contratación non chegara a formalizar o 

contrato de traballo, ben por renuncia voluntaria ou por non cumprir os requisitos esixidos nestas 

http://arousanortemprego.wordpress.com/
http://www.arousa-norte.es/perfil.php
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bases, a presidencia fará proposta a favor do seguinte aspirante da lista ou, sucesivamente, do 

que figure a continuación, ata cubrir a praza, por rigorosa orde de puntuación total final. 

 

BASE 11. Interpretación das bases 

 

Tódalas dúbidas que puideran xurdir sobre a interpretación das bases serán resoltas pola 

comisión de valoración. 
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ANEXO I.  CARACTERÍSTICAS  DO POSTO 

 
 
 

1 Denominación do posto:  
 

Técnico/a de fomento do cooperativismo 
 

2 Duración do contrato e retribucións: 

 

A duración do contrato está vinculada  á duración da subvención pola que se contrata, a data 

de finalización  non será superior ao 31/10/2013. 

 

As retribución básicas, complementarias e extraordinarias que corresponden ao posto de 

traballo por todos os conceptos salariais son de 1476,42 euros brutos mensuais. 

 

 

3 Titulacións esixidas para o posto: 
 
A persoa aspirante ao posto deberá posuír  a seguinte titulación: 

 

 Diplomatura en Relacións Laborais 

 Grao  Relacións Laborais e Recursos Humanos 

 Diplomatura en Graduado Social 

 
4 Funcións a desenvolver: 

 
Deberá posuír os coñecementos que o/a capaciten para a realización das seguintes tarefas: 

 
 
Formación e divulgación da fórmula cooperativa así como coordinación de actividades de 

fomento e promoción: accións de formación, información e sensibilización dirixidas ao 

conxunto da cidadanía dos catro concellos, para divulgar os valores cooperativos e as súas 

potencialidades, dando viabilidade ao desenvolvemento de actividades económicas en xeral e 

profesionais en particular, motivando, apoiando e formando en materia cooperativa ás 

persoas, especialmente aos mozos e mozas  naqueles niveis previos á incorporación ao 

mercado laboral. 

Achegaranse  novos enfoques de promoción da fórmula cooperativa e pedirase a colaboración 

de sociedades cooperativas galegas para que expliquen de primeira man a creación e 

funcionamento dunha cooperativa. 

 

Accións formativas e informativas de promotores: apoio a emprendedores/as proporcionando 

un soporte específico ás persoas que desexen por en marcha un proxecto de economía social 

e tamén ás empresas que se atopen na fase inicial da actividade, a través de charlas e/ou 

xornadas segundo as necesidades de cada emprendedor/a. 
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Asesoría e acompañamento de proxectos: a través do aproveitamento do caudal de formación 

e información da mocidade, as súas habilidades innatas e adquiridas e a súa capacidade de 

innovación e transformación, para orientar o seu esforzo cara a proxectos empresariais en 

réxime cooperativo. 

 

Elaboracións de plans empresariais: facilitando a posta en marcha de iniciativas empresariais 

de economía social mediante asistencia técnica e análises prospectivas, rigorosas e 

formalizadas das condicións de viabilidade económica e financeira. 

 

Seguimento e titorización dos proxectos cooperativos en xestación: posibilitando o 

asesoramento e acompañamento aos proxectos das empresas de nova creación, dende a 

etapa inicial e baixo o prisma cooperativo. 

 
Incorporación de mulleres como socias de cooperativas: impulsarase entre as usuarias da 

oficina a incorporación a cooperativas ou a creación de cooperativas entre mulleres da 

comarca en diferentes sectores produtivos. 


