ACTA
Expediente núm.:

Órgano colexiado:

XGL/2017/25

A Xunta de Goberno Local

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Data

23 de maio de 2017

Duración

Desde as 19:02 ata as 20:05 horas

Lugar

SALA DE SESIÓNS

Presidida por

XOSE MANUEL PAZOS VARELA

Secretario

BERTA ALONSO SOTO

ASISTENCIA Á SESIÓN
DNI

Nome e Apelidos

Asiste

77010633D

ANDRES GARCIA BASTON

SÍ

53171075C

EVA RODRIGUEZ CALVAR

NON

73240505H

HÉITOR MERA HERBELLO

NON

76807564F

LOURDES RIAL PARDO

SÍ

78730184B

MARIANO ABALO COSTA

SÍ

76811297Z

MERCEDES GIRALDEZ SANTOS

SÍ

53113479Q

TANIA CASTRO PAREDES

NON

78739263M

TOMÁS HERMELO ÁLVAREZ

SÍ

76328194A

XOSE MANUEL PAZOS VARELA

SÍ

34907283E

XOÁN CHILLÓN IGLESIAS

SÍ

78736615W

ÁNXELA VIZOSO MARCOS

SÍ

Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o presidente abre a sesión,
polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do día.
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A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación da acta da sesión anterior realizada o día 15 de maio de 2017
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acordou aprobar o
borrador da acta da sesión anterior da Xunta de Goberno Local, realizada o día 15 de maio de
2017.

Proposta para XGL, informe policial 675/17 (vado Pintens Nº 70, Hío)
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

A instancia de M.V.H., na que solicita unha placa de pasaxe permanente para o seu enderezo en
Carretera de Hío a Vilanova, nº 70, Pinténs.
Que por parte dos axentes non existe inconveniente en que se conceda unha pasaxe permanente
para un dos portalóns dos garaxes, pero facendo contar:
· Que sería necesario ademais pintar horizontalmente unha liña amarela lonxitudinal
continua (3 metros) no fronte do garaxe afectado polo vado.
· Que a vía que da lugar a instalación do pasaxe permanente, é unha vía interurbana PO1005, competencia aos efectos de tráfico da Garda Civil.
Así mesmo, indícaselle que deberan aclarar para cal dos dous portalón se solicita a placa de
pasaxe permanente.

Expediente 3141/2017. Sinalización
Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Desfavorable

Con relación a solicitude presentada por Acega Asesores, S.L. no que solicita pintado de liña
amarela de carga e descarga na rúa Bayona, nº 9 para o establecemento ZAPATERO TREBOL,
Informase que non procede o solicitado, posto que dispón de varias zonas de carga e descarga,
atopándose a máis próxima a 20 metros de distancia do local.

Expediente 2866/2017. Licenza urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 23.619 (2866/2017).- LICENZA Nº 24.655.- Acéptase a renuncia á licenza
n.º 24.655 outorgada pola Xunta de Goberno Local a ANCORADOURO, S.L., con enderezo na
rúa Méndez Núñez,33-Ofic.3- Cangas, titular do CIF: B36028454, a petición mediante escrito
de data 28 de abril de 2017, visto o informe do inspector municipal de data 3 de maio de 2017.
Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 Pontevedra. Tfno. 986300050. Fax: 986304850

Expediente 2099/2017. Licenza urbanística de obras maiores
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 2099/2017 (EXPEDIENTE Nº 24.899) .- LICENZA MUNICIPAL Nº
23.814.- A J.M.D.M., con enderezo a efectos de notificacións en Avda. de Marín, 9 2ºB- 36003
– Pontevedra, outórgaselle prórroga da licenza número 23.814, por un período de trinta e seis
meses de conformidade co previsto no artigo 145.da lei 2/2016, de 10 de febreiro do solo de
Galicia, visto o informe favorable do arquitecto municipal que consta no expediente.

Expediente 1705/2017. Licenza urbanística de obras maiores
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE 1705/2017.- A J.M.H., con enderezo a efectos de notificacións en Praza de
Andalucía nº 2, 4º A, Cangas, conceder licenza para construción de muro de contención de 42
ml e peche de parcela de 74 ml, sita en Barreiros, Baixada Francón – Menduíña, achegando
proxecto elaborado polo arquitecto técnico C.J.R. de data novembro de 2016. O presuposto de
execución material ascende a 9.836,74 euros.
Acéptase a cesión de 46 m2 para ampliación do vieiro municipal formalizada en escritura
pública de data 11 de maio de 2017 perante a Notaria M.J.L.E., nº do seu protocolo 370.

Expediente 1837/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
Unanimidade/Asentimento

votación:

EXPEDIENTE Nº 1837/2017.- Dáse conta da comunicación previa presentada por C.C.P., con
enderezo a efectos de notificacións en Miranda, 12 - Coiro, para obras consistentes en
reparación de muro de contención (limpeza e encintado) sito en Par da Veiga, Igrexario- Coiro,
de conformidade coa documentación incorporada ó expediente. O presuposto de execución das
obras ascende a 921,71 €.

Expediente 2956/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 2956/2017.- Dáse conta da comunicación previa presentada por
COMUNIDADE PROPIETARIOS DE VILARIÑO, 60, con enderezo a efectos de notificacións
en Estrada Bueu, 60 - Vilariño -O Hío, titular do CIF: H36594927, para obras consistentes en
instalación panel sandwich en fachada medianeira sito no referido lugar, de conformidade coa
documentación incorporada ó expediente. O presuposto de execución das obras ascende a
1892,00 €.
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Expediente 2695/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº (2.695/17).- Dáse conta da comunicación previa presentada por
J.F.R., para construción dunha edificación auxiliar- Bodega de 58,50 m2, no lugar A
Pedreira- Coiro, de conformidade coa documentación presentada polo arquitecto
técnico E.C.M. de data abril de 2017. O presuposto de execución das obras ascende a
7.120,00 euros.Acéptaselle a cesión gratuíta de terreo para o vieiro de 13,36 m²,
efectuada o 10 de maio de 2.017.

Expediente 2932/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº (2.932/17).- Dáse conta da comunicación previa presentada por
M.O.B., para pintado de paredes interiores e cambio de vinilo cartel exterior, no lugar
da rúa Eduardo Vicenti 6- baixo- Cangas, de conformidade coa documentación
presentada o presuposto de execución das obras ascende a 250,00 euros.

Expediente 2119/2017. SAF 2194/01 - DEPENDENCIA 2017
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
D. Estanislao Graña García, xefe de servizo do Centro Municipal de Benestar Social do Ilmo.
Concello de Cangas de Morrazo (Pontevedra).
En vista da solicitude e documentación presentada pola persoa solicitante e tralo informe social
e proxecto de intervención elaborados pola traballadora social dos servizos sociais
comunitarios, dende a Xefatura de Servizo do Centro Municipal de Benestar Social,
propónselle á Xunta de Goberno Local a seguinte resolución:
Concederlle a redución do Servizo de Axuda a Domicilio a dona C.V.D. con expediente
36008/01/002194-55959 pola quenda de dependencia e de acordo aos seguintes detalles:
Prestacións:
Atencións de carácter persoal.
Atencións de carácter psicosocial.
Atencións de carácter doméstico.
Número de horas mensuais: 5 horas.
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Custe total do servizo: 61,30 € (12,26 €/hora)
O cómputo da capacidade económica mensual, facilitada polo Órgano de Valoración da Xunta é
de 735,54 €, cunha achega económica da persoa usuaria sobre o custe do servizo de 2,04
€/hora.
Achega económica da persoa usuaria: 10,20 €/mes.
O servizo de SAF modificarase a partir do 23 de maio de 2017.

Expediente 3079/2017. SOLICITUDE DE EMERXENCIA SOCIAL CONCELLO
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
D. Estanislao Graña García, Xefe de Servizo do Centro Municipal de Benestar Social do
Concello de Cangas de Morrazo, (Pontevedra),
En relación á solicitude de axuda económica de emerxencia social e examinado o informe da
Traballadora Social de Servizos Sociais comunitarios, propónse a seguinte resolución:
Concesión de axuda económica de 550 € a Dona: B.P.M.. con nº de DNI: 35305913Q.

Expediente 2958/2017. SUBVENCIÓN OMIX 2017
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Andrés García Bastón, Concelleiro de Mocidade e Voluntariado, propón á Xunta de Goberno
Local a adopción do seguinte acordo:
Solicitar subvención destinada ás entidades locais de Galicia para a posta en marcha de
iniciativas locais dirixidas a Xuventude durante o ano 2017 e aceptar expresamente as
condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria
PROXECTO:
SERVIZO DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL NA AREA
DE TEMPO LIBRE PARA MOZOS E MOZAS DE ENTRE 16 E 35 ANOS ORZAMENTO
DO PROXECTO 5.900 €
O período subvencionable abranguerá dende o 1 de xaneiro de 2017 ata o 15 de outubro de
2017
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Expediente 2710/2017. Proposta de solicitude de subvención á Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria para a dinamización lingüística-2017
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asenti
mento

"Vista a Orde do 6 de abril de 2017 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás
entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede a súa
convocatoria (ED115A).
Vista a memoria redactada polos técnicos municipais, na que constan catro actividades
de promoción de uso do galego, propoño á Xunta de Goberno Local:
Primeiro.- Solicitar á Consellería de Cultura e Educación e Ordenación Universitaria

unha axuda para a promoción da lingua galega ao abeiro da Orde citada, aceptando as
condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na mesma, polo importe
de 9.049,42 €, para o desenvolvemento das seguintes actividades:
Denominación actividade
Orzamento
1.- CERTAME DE BANDA DESEÑADA CONCELLO DE 1.900,00
CANGAS.
2.- CAMPAÑA DE FOMENTO DO USO DO GALEGO E 4.000,00
PROMOCIÓN DA CULTURA GALEGA ENTRE AS
COMISIÓNS ORGANIZADORAS DE FESTAS POPULARES
DO CONCELLO.
3.- FESTA DA CULTURA 2017.
4.CAMPAÑA
PÚBLICO.

DE

2.300,00

FOMENTO

DO

ENSINO 849,42

Segundo.- Declarar que o Concello de Cangas, non solicitou ningunha outra axuda ou
subvención de entidade pública ou privada para estas actividades que se solicitan ao
abeiro da Orde do 06/04/2017 para a promoción do uso da lingua galega".

Expediente 3068/2017. TAXAS CONSERVATORIO E ESCOLA DE MÚSICA
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

D. Xoán C. Chillón Iglesias, concelleiro de Ensino e Deportes do Concello de Cangas, propón á
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Xunta de Goberno Local que adopte o acordo de aprobar a ACTUALIZACIÓN DO
REGULAMENTO DAS TAXAS DO CONSERVATORIO E DA ESCOLA DE MÚSICA PARA
O CURSO 2017-2018.
-Achéganse os documentos do regulamento das taxas dos dous centros.

Expediente 254/2017. MERCADIÑO 2017
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E EMPREGO
LOCAL RELATIVA A TRANSMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DO POSTO DE VENDA
AMBULANTE Nº 89.
ANTECEDENTES
Por escrito de data de rexistro de entrada 27.04.2017 D. A.B.L. con enderezo na rúa Antonio
Medal, 8, , Ponte Sampaio, Pontevedra, solicita o cambio de titularidade do posto do que é
titular a favor de D. P.E.M. domiciliado en Cando, 1-1ºC, que manifesta a súa intención de
adquirir dita autorización.
A solicitude anterior acompáñase da documentación acreditativa dos requisitos necesarios para
que se produza a transmisión.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
I.- A Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia establece no seu artigo 76 que as licencias
serán transferibles a outras persoas físicas ou xurídicas que cumpran os requisitos establecidos
no artigo 72.2 da citada norma, previa comunicación á administración competente.
II.- O artigo 16 da vixente ordenanza municipal reguladora da venda ambulante no termo
municipal de Cangas (BOP 25/04/2013) nesa mesma liña prevé a transmisibilidade das
autorizacións municipais de venda ambulante cumprindo cos requisitos establecidos no mesmo
polo tempo restante da licenza e previa satisfacción da taxa correspondente.
III.- No presente caso , vista a documentación presentada xunto coa solicitude, danse as
circunstancias para outorgar a transmisión solicitada a favor do adquirente D. P.E.M.
IV.- O órgano competente para autorizar a transmisión que se comunica é a Xunta de Goberno
Local en base ao disposto no artigo 16.2 da ordenanza municipal.

Dito o que antecede elevo para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local a seguinte
proposta de
ACORDO:
PRIMEIRO: Estimar a solicitude de cambio de titularidade da autorización de venda ambulante
do posto nª 89 do mercado dos venres do que era titular D. A.B.L. a favor de D. P.E.M.
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adoptando as disposicións oportunas para a súa formalización.
SEGUNDO Notificar o presente acordo aos interesados, así como á Concellaría de
desenvolvemento económico e emprego local, Estatística, e Tesourería.

Proposta de Convocatoria e Bases do Proceso selectivo para a configuración de dúas listas
para a cobertura das necesidades de contratación laboral temporal de Director/a,
Monitor/a de tempo libre.

Visto o acordo de Xunta de Goberno Local de data 06/02/2017 polo que se daba inicio
ao expediente dirixido a convocatoria dun proceso selectivo para a confección de dous
listados de director de actividades de tempo libre e de monitor de actividades de tempo
libre.
Visto que tales listados van dirixidos segundo a proposta do Concelleiro de Servizos
Sociais, Sanidade e Igualdade a Xunta de Goberno Local a cubrir as necesidades do
Concello fundamentalmente na realización do programa Enredos de Verán, organizadas
nos meses de vacacións escolares, ademais de outras actividades que se realizan ao
longo do ano, faise preciso contar con estas dúas listas.
A contratación tal e como se prevé nas bases realizarase previa adopción dunha
resolución desta Alcaldía que contará cos informes preceptivos previos segundo o
disposto na base oitava.
O Concello para dar un servizo de calidade aos usuarios/as do servizo considera preciso
que as persoas que se seleccionen conten coa maior formación e experiencia posibles
neste ámbito motivo polo que entre os sistemas de selección posibles opta polo
concurso – oposición.
Visto que a competencia para aprobar as bases de selección de persoal corresponde á
Xunta de Goberno Local en función da delegación realizada por acordo do Concello
Pleno de data 02/07/2015.
Non obstante o disposto nos informes de Secretaría e Intervención de 23.05.2017.

En consideración ao anteriormente exposto traslado á Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO: Aprobar as bases para a selección e confección de dúas listas para a
cobertura das necesidades de contratación laboral temporal de directores/as de
actividades de tempo libre e de monitores7as de actividades de tempo libre para este
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Concello, bases que literalmente din:
“BASES

REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A
CONFIGURACIÓN DE DÚAS LISTAS PARA A COBERTURA DAS
NECESIDADES DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE:
1.- PRAZAS DE DIRECTOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE
2.- PRAZAS DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE
PARA O CONCELLO DE CANGAS.
PRIMEIRA. OBXECTO, RÉXIME DE CONTRATACIÓN E SISTEMA DE
SELECCIÓN.
O obxecto da presente convocatoria é a constitución dun listado de contratacións ou
lista de agarda para a cobertura das contratacións necesarias de directores/as de tempo
libre e monitores/as de tempo libre para as actividades organizadas polo Concello de
Cangas.
O procedemento de selección será o de concurso oposición.
Formarán parte das listas de agarda os/as aspirantes que teñan superado as probas
previstas nas presentes bases determinándose a súa posición nas listas citadas segundo a
puntuación final obtida no proceso.
Ás persoas seleccionadas seralles da aplicación o Acordo regulador das condicións de
traballo do persoal ao servizo do Concello de Cangas, cun salario bruto mensual
calculado a xornada completa de 1336,80 euros para a praza de director/a e de 1276,80
para a praza de monitor/a (o salario reducirase proporcionalmente segundo o tipo de
xornada establecida no contrato)
SEGUNDA- REQUISITOS DOS/AS ASPIRANTES
Para ser admitido/a á realización das probas selectivas os/as aspirantes deberán reunir
os seguintes requisitos:
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a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, consonte o disposto no artigo 52 da
Lei 2/2015 do Emprego publico de Galicia permita o acceso ao emprego público.
b) Estar en posesión ou en condicións de obter o título esixido para cada un dos
listados de acordo coa normativa vixente en materia de xuventude e en particular no
previsto no Decreto 50/2000, de 20 de xaneiro polo que se refunde e actualiza a
normativa vixente en materia de xuventude, o día en que remate o prazo de
presentación de instancias. Director/a de actividades de tempo libre ou Monitor/a de
actividades de tempo libre segundo o listado ao que se desexe acceder.
c) Non ter sido despedido/a mediante expediente disciplinario de ningunha
Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades
autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o
desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de
acceder á mesma categoría profesional á cal se pertencía. No caso de nacionais doutros
estados, non estar inhabilitado/a ou en situación equivalente, nin ter sido sometido/a a
sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao
emprego público nos termos anteriores.
d) Ter feitos os dezaseis anos e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de
xubilación forzosa.
e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o
desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.
f) Ter ingresada a taxa para participar no proceso selectivo segundo a correspondente
ordenanza fiscal 5,33 € (deberá facerse previa obtención da correspondente folla de
liquidación na Tesourería do Concello).
Os requisitos anteriores deberán cumprirse na data de remate da presentación de
solicitudes e tamén deberán cumprirse, no seu caso, no momento do chamamento para a
contratación.
TERCEIRA – PUBLICIDADE DA CONVOCATORIA, SOLICITUDES E
PRAZO DE PRESENTACIÓN DESTAS.
As presentes bases estarán expostas o publico no taboleiro da anuncios do Concello
durante o prazo sinalado para a presentación de instancias, co fin de posibilita-la
presentación de reclamacións ou suxestións, ademais de ser publicitada a convocatoria
na páxina web do Concello (www.cangas.gal) e publicándose un anuncio da
convocatoria no BOP de Pontevedra.
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De presentarse reclamacións as bases –que non suspenderán o prazo para a remisión de
instancias para participar no proceso selectivo- a selección demorarase ata a resolución
das mesmas. De ser aceptada ou aceptadas algunha das reclamacións ou suxestións
formuladas, abrirase un novo período de presentación de instancias de conformidade
coas bases modificadas. Contra a resolución que estime ou desestime as reclamacións
ás bases, non caberá recurso ningún, sen prexuízo de poder recorrer tal circunstancia
xunto coa resolución que poría fin ao procedemento.
O taboleiro de anuncios da Casa do Concello, e a páxina web do concello
(www.cangas.gal) será o medio para dar publicidade a tódalas notificacións dos actos
que deriven do proceso selectivo iniciado coas presentes bases.
As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo irán dirixidas á Alcaldía do
Ilmo. Concello de Cangas e serán presentadas no prazo de vinte días naturais a contar a
partir do primeiro día hábil seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no
BOP de Pontevedra , en horario de atención ao público (9.30 h ás 14.00 h).
As instancias deberán presentarse no modelo específico deste proceso selectivo
debidamente asinado que como anexo III acompaña as presentes bases facer constar
expresamente o cumprimento dos requisitos expostos na base segunda, sen prexuízo de
que ao final do proceso selectivo se teña que acreditar documentalmente ese
cumprimento de acordo co disposto na base oitava. Non obstante deberá procederse a
esta acreditación en calquera momento anterior se así o esixe o Negociado de Persoal
do Concello ou o Tribunal de Selección.
A presentación de solicitudes poderá facerse ben no rexistro xeral do concello, ben en
calquera das formas establecidas no art. 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Caso de que a
instancia non se presente directamente no rexistro xeral do concello o/a aspirante
deberá dirixir por fax, ó 986304850 unha copia da instancia rexistrada con
anterioridade ó remate do prazo na que figure a data de presentación no rexistro
correspondente, aos efectos de que poida ser incluída na relación de admitidos/as.
Xunto coa instancia na que se declarará expresamente que se cumpre cos requisitos da
base segunda, presentarase fotocopia simple do DNI, resgardo acreditativo do pago das
taxas e copia simple do título esixido na convocatoria sen prexuízo de presentar o
orixinal no caso de ser seleccionado.
Os aspirantes quedan vinculados ós datos que fixeran constar na súa solicitude, se ben
os erros de feito que poidan advertirse poderán repararse en calquera momento, ben de
oficio, ben a instancia de parte.
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Os/as aspirantes con algunha discapacidade deberán indicalo na súa solicitude, e no seu
caso, solicitarán as posibles adaptacións de tempo e medios para a realización dos
exercicios nos que a adaptación fose necesaria.
As persoas que aspiren a formar parte de ambas listas deberán presentar unha instancia
por cada lista á que aspiren liquidando as correspondentes taxas por cada proceso, así
como a documentación acreditativa da fase de concurso por cada proceso.
CUARTA – ADMISIÓN DOS ASPIRANTES
Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución
declarando aprobada a lista de admitidos/as e excluídos/as provisionais, con
especificación, no seu caso, dos motivos da exclusión, a cal se publicará no taboleiro de
anuncios da Casa do Concello.
Os/as aspirantes excluídos/as disporán de tres días hábiles, a contar dende o seguinte ao
da publicación do listado provisional para poder emendar, no seu caso, o defecto que
motivara a exclusión. No suposto de producirse reclamacións ditarase nova resolución
estimándoas ou desestimándoas, o que se fará público no taboleiro de anuncios da casa
do concello e na páxina web.
O feito de figurar incluído na relación de admitidos non prexulga que se lle recoñeza os
interesados a posesión dos requisitos esixidos no proceso selectivo convocado os cales
deberán ser xustificados documentalmente no suposto de que os aspirantes admitidos
superen a proba selectiva.
QUINTA . TRIBUNAL CUALIFICADOR
O tribunal que xulgará as probas terá por obxecto garantir e supervisar o correcto
desenvolvemento do proceso en tódalas súas fases. Estará composto por cinco
membros. Non poderá constituírse sen a asistencia da metade mais un dos seus
membros titulares ou suplentes.
Os membros titulares e suplentes terán igual ou maior titulación ca esixida ós aspirantes
á praza convocada, e terán voz e voto.
Os/as membros do tribunal deberán absterse de intervir, comunicándolle á Alcaldía
cando concorra neles algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015
de 1 de outubro de Réxime xurídico do sector público.
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Así mesmo, os aspirantes, poderán recusar os membros do Tribunal cando nos mesmos
concorra algunha das circunstancias previstas para a abstención de conformidade co
establecido no art. 23 e 24 da Lei 40/2015 de 1 de Outubro de Réxime xurídico do
sector público.
A composición efectiva do tribunal, así como a data de celebración das probas farase
pública no taboleiro de anuncios da casa do concello, integrando a resolución pola que
se publique alista provisional de admitidos e excluídos ao proceso selectivo, co fin de
posibilitar a formulación de recusación contra os/as membros da comisión de selección.
O Tribunal poderá contar coa colaboración dos asesores externos que considere
oportunos, que actuarán con voz e sen voto, limitándose a presta-la súa colaboración
nas súas especialidades técnicas.
SÉXTA.- Contido do proceso selectivo.
O concurso-oposición constará de dúas fases:
1.

Fase de concurso: valoración dos méritos que representará un 40% da cualificación
total.
2. Fase de oposición: que representará o 60% da puntuación total.
O Sistema de selección desenvolverase de acordo co seguinte esquema:
A) PRIMEIRA FASE: CONCURSO.
Esta fase levarase a cabo de conformidade cos seguintes baremos:
a) EXPERIENCIA PROFESIONAL
-Exercicio da mesma categoría profesional na administración local: 0,20 puntos por
mes traballado.
-Exercicio da mesma categoría profesional nas distintas administracións Públicas: 1,00
punto por ano traballado.
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-Exercicio da mesma categoría profesional en empresas privadas: 1,00 punto por ano
traballado.
(Acreditarase con fotocopias compulsadas dos contratos de traballo e vida laboral do
solicitante. Para o caso dos/as traballadores/as autónomos/as alta no IAE e vida laboral.
No caso de servizos prestados na administración pública, poderán presentarse
certificacións de servizos prestados a efectos de valoración da experiencia.)
Ata un máximo de 20 puntos.
b) FORMACIÓN PROFESIONAL
Cursos en materias propias da praza e posto
Asistencia a cursos relacionados co traballo a realizar :
- Por cada curso de ata 25 horas 0,01 puntos
- Por cada curso de duración superior ás 25 horas 0,05 puntos
- Por cada curso de duración superior ás 50 horas 0,10 puntos
- Por cada curso de duración superior ás 100 horas 0,25 puntos
- Por cada curso de duración superior ás 250 horas 0,75 puntos
- Por cada curso de duración superior ás 500 horas 1 punto
Non se valorarán as asistencias a xornadas, cursos, simposios ou conferencias en xeral,
se non se especifica de xeito claro, a duración en horas da acción formativa.
Só se valorarán os cursos impartidos por organismos oficiais ou debidamente
homologados por estes (especialmente escolas ou institutos administrativos de
formación do persoal ó servizo das administracións públicas e universidades). Neste
senso non serán obxecto de valoración as certificacións expedidas por academias
privadas se non se xustifica a homologación sinalada.
Máximo 20 puntos
B) SEGUNDA FASE: OPOSICIÓN
PARA A SELECCIÓN DE DIRECTORES DE TEMPO LIBRE
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B.1.Exame teórico. Exercicio de carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá na
resolución dunha proba tipo test de trinta preguntas con respostas alternativas,
relacionada co contido do programa de materias para a fase de oposición que como
anexo acompaña as presentes bases, no tempo que determine o tribunal ao inicio da
proba. A puntuación máxima será de 30 puntos, sendo necesario obter 15 puntos para
superar a proba.
B.2. PROBA PRÁCTICA. Exercicio de carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá
na resolución dun suposto práctico relacionado co contido do programa de materias
para a fase de oposición que como anexo acompaña as presentes bases, no tempo que
determine o tribunal ao inicio da proba. Neste exercicio valorarase a capacidade de
análise e a aplicación razoada dos coñecementos teóricos e á resolución dos problemas
prácticos presentados. A puntuación máxima será de 30 puntos, sendo necesario obter15
puntos para superar a proba.
B3. PROBA DE COÑECEMENTO DO IDIOMA GALEGO. Exercicio de carácter
obrigatorio e eliminatorio. Os aspirantes que teñan superado a proba práctica serán
convocados no día, hora e lugar que sinale o Tribunal para a realización dunha proba de
coñecemento da lingua galega que consistirá na tradución castelán-galego e galegocastelán dun texto proposto polo tribunal de non menos de cinco liñas. A proba
valorarase como superado ou non superado. Quedarán exentos da realización deste
exercicio os aspirantes que acrediten estar en posesión do Certificado en Lingua Galega
– nivel 2 (CELGA 2) ou superior, ou a súa validación, ou a certificación do curso de
Lingua Galega de Perfeccionamento. (Acreditarase coa fotocopia compulsada dos
títulos).
PARA OS MONITORES DE TEMPO LIBRE.
B.1.Exame teórico. Exercicio de carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá na
resolución dunha proba tipo test de trinta preguntas con respostas alternativas,
relacionada co contido do programa de materias para a fase de oposición que como
anexo acompaña as presentes bases, no tempo que determine o tribunal ao inicio da
proba. A puntuación máxima será de 60 puntos, sendo necesario obter30 puntos para
superar a proba.
B.2. PROBA DE COÑECEMENTO DO IDIOMA GALEGO. Exercicio de carácter
obrigatorio e eliminatorio. Os aspirantes que teñan superado a proba práctica serán
convocados no día, hora e lugar que sinale o Tribunal para a realización dunha proba de
coñecemento da lingua galega que consistirá na tradución castelán-galego e galegocastelán dun texto proposto polo tribunal de non menos de cinco liñas. A proba
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valorarase como apto ou excluído.
Quedarán exentos da realización deste exercicio os aspirantes que acrediten estar en
posesión do Certificado en Lingua Galega – nivel 2 (CELGA 2) ou superior, ou a súa
validación, ou a certificación do curso de Lingua Galega de Perfeccionamento.
(Acreditarase coa fotocopia compulsada dos títulos).
Os aspirantes serán chamados para a realización das probas nun único chamamento,
quedando excluídos do proceso os que non comparezan.
SÉTIMA.- CUALIFICACIÓN FINAL
A cualificación final virá determinada pola suma das puntuacións obtidas na fase de
oposición e máis do concurso tendo en conta que a puntuación obtida na fase de
oposición representará o 60 % do total e a resultante da fase de concurso o 40 %
restante.
No suposto de empate na cualificación final o Tribunal seleccionará ao aspirantes con
maior puntuación no apartado de oposición, de persistir o empate valorarase a
experiencia profesional, en último caso o empate desfarase cunha proba adicional a
decidir polo Tribunal para a que serán citados exclusivamente os aspirantes que tivesen
empatado. A continuación o Tribunal fará público o resultado do proceso. Finalmente o
Tribunal elevará á Alcaldía a proposta de listados resultante ao remate do proceso
selectivo para cada ocupación procedendo a súa formalización mediante resolución de
Alcaldía. Este listado estará ordenado en función das puntuacións obtidas.
OITAVA.- LISTADO DE CONTRATACIÓNS.
Os listados aprobados terá unha vixencia inicial de 1 ano prorrogable por resolución de
Alcaldía, sen prexuízo de que se poida acordar a súa extinción con anterioridade ou que
se convoque un novo proceso selectivo con antelación. As contratacións que se efectúen
en base a tal listado deberán facerse mediante a adopción dunha resolución de Alcaldía
na que se fundamentará a necesidade de acudir a ela e que contará cos informes
preceptivos previos.
A renuncia inxustificada ao contrato suporá a exclusión do listado. A renuncia por
causa xustificada deberá acreditarse documentalmente e suporá que se pasará ao
seguinte aspirante do listado sen exclusión daquel e sen modificar a súa orde. A
imposibilidade de contactar co interesado suporá que se pasará ao seguinte aspirante
do listado, se esta imposibilidade se repetise en dúas ocasións igualmente suporá a
exclusión da lista. O chamamento efectuarase seguindo a orde do listado aprobado de
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tal xeito que non se pasará a seguinte persoa do listado en tanto a anterior estea en
disposición de traballar ata completar un máximo de seis meses de contrato. Este chamamento
efectuarase telefonicamente, facendo ata dúas tentativas, no teléfono que
proporcionarán a tal efecto na súa instancia os aspirantes seleccionados, o teléfono
citado poderá ser modificado posteriormente comunicándoo ao Negociado de Persoal.
De resultar infrutuosas ambas chamadas pasarase a contactar coa seguinte persoa da
lista, coas consecuencias establecidas no parágrafo anterior.
As persoas integrantes da lista deberán presentar a documentación requirida polo
Negociado de Persoal para a súa contratación considerando renuncia inxustificada a
non presentación da citada documentación no prazo que se lle indique (esta
documentación deberá incluír unha certificación negativa do Rexistro Central de
delincuentes sexuais de acordo co previsto na Lei 16/2015, de 28 de xullo, de
modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia).
Sen prexuízo da titulación requirida para acceder ao presente proceso selectivo as
persoas seleccionadas deberán manter en vigor e no seu caso actualizar de acordo coa
normativa vixente en cada momento os títulos precisos para poder ser contratados
NOVENA.- DISPOSICIÓN FINAL
As presentes bases e cantos actos administrativos deriven das mesmas e das
actualizacións do tribunal de selección, poderán ser impugnados nos casos e na forma
establecidos pola Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común
das Administracións Públicas e polo disposto nas presentes bases.
Así mesmo a administración municipal poderá, no seu caso, proceder á revisión das
resolucións dos tribunais conforme ó previsto na devandita Lei 39/2015, de 1 de
outubro, de procedemento administrativo común das Administracións Públicas.
ANEXO I
TEMARIO SOBRE O QUE SE REALIZARÁ A OPOSICIÓN
LISTADO DE DIRECTORES DE TEMPO LIBRE

PARA O

1.- O municipio. Organización municipal. Competencias.
2.- Os órganos de goberno municipal. O Alcalde, O pleno e a Xunta de Goberno.
3.- O Concello de Cangas. Parroquias, toponimia e lugares de interese.
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4.- Lexislación galega en materia de xuventude .
5.- Dirección de equipos e liderado.
6.- O equipo como base da intervención. Animación e dinámica dos equipos.
7.- A pedagoxía do ocio. O concepto de tempo libre.
8.- Educación en valores.
9.- Análise de realidades sociais.
10.- Metodoloxía e modelos de intervención en actividades de tempo libre.
11.- Planificación e deseños de proxectos de intervención.
12.- Organización e modelos organizativos.
13.- Administración, xerencia e xestión económica.
14.- Lexislación relativa as actividades de tempo libre: responsabilidade civil e penal,
normas sanitarias, autorizacións, seguros.
ANEXO II
TEMARIO SOBRE O QUE SE REALIZARÁ A OPOSICIÓN
LISTADO DE MONITORES DE TEMPO LIBRE

PARA O

1.- O municipio. Organización municipal. Competencias.
2.- Os órganos de goberno municipal. O Alcalde, O pleno e a Xunta de Goberno.
3.- O Concello de Cangas. Parroquias, toponimia e lugares de interese.
4.- O Grupo. Tipoloxía e organización. Dinámica de grupos.
5.- Ocio e tempo libre: características, función e modalidades.
6.- Metodoloxía e programación. Fases de elaboración dun programa
7.- O xogo como instrumento didáctico no tempo libre
8.- A animación: concepto e uso da animación no tempo libre.
9.- Técnicas de expresión e comunicación.
10.- Aspectos sanitarios nas actividades de tempo libre. Primeiros auxilios.
ANEXO III
MODELO DE INSTANCIA
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INSTANCIA PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO PARA PARA A
CONFIGURACIÓN DE DÚAS LISTAS PARA A COBERTURA DAS
NECESIDADES DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE:
(RISQUE O QUE PROCEDA)
(...) PRAZAS DE DIRECTOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE
(...)PRAZAS DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE
(Cubrir unha instancia por cada lista á que se presente)
APELIDOS, NOME:
DNI:
TELÉFONO:
ENDEREZO:
Solicita ser incluído/a na relación de aspirantes admitidos no proceso selectivo
seleccionado máis arriba convocado polo Concello de Cangas.
Por medio do presente declara que non se atopa incurso/a en ningunha causa de
incompatibilidade ou incapacidade que determine a lexislación vixente, non padece
enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño das correspondentes funcións
ou tarefas e que cumpre todos os requisitos esixidos na convocatoria (en particular os
expostos na base terceira) e que non foi separado/a mediante expediente disciplinario
do servizo de calquera das administracións públicas, nin atoparse inhabilitado para o
exercicio das funcións públicas. Comprometéndome a achegar a certificación negativa
do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica
1/1996, de Protección Xurídica do Menor, modificada pola Lei 26/2015 e a Lei
45/2015, de voluntariado no caso de resultar seleccionado/a.
Cangas,

de

2017

Asdo. : ...............................................
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR XUNTO Á PRESENTE SOLICITUDE:
1.- A presente instancia, debidamente cuberta e asinada.
2.- Fotocopia do D.N.I.
3.- Fotocopia da titulación esixida (Base segunda letra b).
4.- Xustificante acreditativo do pago das taxas.
5.- No seu caso, documentación acreditativa título exención exame galego.”
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SEGUNDO: Convocar o proceso selectivo mencionado e ordenar que se sigan tódolos
trámites ata que se proceda á aprobación das listas de contratación obxecto do mesmo.
TERCEIRO: Que se proceda a publicación das bases de acordo co disposto nas
mesmas.

Acordo de Adhesión ao Plan Depotermal
Visto o escrito do día 11 de maio de 2017 remitido pola Deputación Provincial de Pontevedra,
no que se dá conta do Programa de termalismo “Depotermal” para o ano 2017.
A Xunta de Goberno Local, acorda, por unanimidade dos seus membros presentes, a adhesión
ao Programa “Depotermal” da Deputación de Pontevedra.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Non hai asuntos

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES

Non hai asuntos

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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