
RESOLUCIÓN  DA  ALCALDÍA  NÚM.  210/2011,  DO  12  DE  XULLO,  DE 
MODIFICACIÓN  DE   BASES   PARA  CONTRATAR  4  TRABALLADORES 
DESEMPREGADOS  PARA EQUIPO DE OBRAS E EDIFICIOS PÚBLICOS ( RES 
198/2011) , 3 PEÓNS PARA BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE ( RES 196/2011), 3 
PEÓNS  XARDIÑEIROS  PARA  MANTENEMENTO  DE  XARDINS  E  ZONAS 
VERDES ( RES 195/2011), 3 OPERARIOS PARA SERVIZO DE PRONTO AUXILIO 
( RES 197/2011) E 3 TRABALLADORES DESEMPREGADOS PARA O SERVIZO 
DE AXUDA A DOMICILIO ( RES 207/2011)-

ANTECEDENTES

O día 5 de xullo de 2011 aprobei as bases para contratar 4 traballadores desempregados para  
equipo de Obras e Edificios Públicos ( res 198/2011) , 3 peóns para brigada de medio ambiente  
(  res  196/2011)  ,  3  peóns  xardiñeiros  para  mantenemento  de  xardíns  e  zonas  verdes(  res 
195/2011) e 3 operarios para servizo de pronto auxilio ( res 197/2011)

O  día  11  de  xullo  de  2011  aprobei  as  bases  para  a  contratación  de   3  traballadores 
desempregados para o servizo de axuda no fogar ( res 207/2011).

Publicadas todas as bases o día 11 de xullo de 2011 no Taboleiro de anuncios e na páxina web 
municipal advertín un erro nas  titulacións esixidas.

 Son competente para resolver e polo tanto para corrxir os erros existentes  neses actos,e así, de 
conformidade  co que dispón o artigo 21.g)  da lei 7/1985, do 2 de abril, (modificada polo Lei  
11/1999, do 21 de abril), e o artigo 41.14 do Real decreto 25686/1986, do 28 de novembro, que 
aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais. . 

Por todo o anterior, RESOLVO:

1 Rectificar  o  erro advertido nas  Resolucións  de  alcaldía  nº  198/2011,  196/2011, 
195/2011, 197/2011 e 207/2011  en virtude do disposto no artigo 105 da Lei 30/1992 de 
Réxime Xurídico e Procedemento Administrativo Común.

2 A modificación quedará do seguinte xeito:

2.1.  Resolución  198/2011 de  aprobación  de  bases  para  contratar  4  traballadores 
desempregados para equipo de obras e edificios públicos.

Onde dí:
3 Requisitos dos aspirantes:
Serán requisitos dos aspirantes a esta contratación:
1 Ter cumpridos os 16 anos de idade
2 Ter  a nacionalidade española,  ser  nacional  da Unión Europea ou dun país  con tratado  
internacional, segundo o que dispón o artigo 57.3 do Estatuto Básico



3 Estar en posesión do título de graduado escolar.
4  Non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de  calquera  das  
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades 
autónomas,  nin  atoparse  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para  empregos  ou  cargos  
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para  
exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido  
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional ou doutro estado, non atoparse inhabilitado  
ou 
en  situación  equivalente  nin  ter  sido  sometido  a  sanción  disciplinaria  ou  equivalente  que  

impida, no seu estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público

Debe quedar:
3 Requisitos dos aspirantes:
Serán requisitos dos aspirantes a esta contratación:
1 Ter cumpridos os 16 anos de idade
2 Ter  a nacionalidade española,  ser  nacional  da Unión Europea ou dun país  con tratado  
internacional, segundo o que dispón o artigo 57.3 do Estatuto Básico
3  Non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de  calquera  das  
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades 
autónomas,  nin  atoparse  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para  empregos  ou  cargos  
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para  
exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido  
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional ou doutro estado, non atoparse inhabilitado  
ou  en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que  
impida, no seu estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público

2.2. Resolución nº 196/2011 de aprobación de bases para contratar 3 peóns para brigada 
de Medio Ambiente.

Onde dí:
3 Requisitos dos aspirantes:
Serán requisitos dos aspirantes a esta contratación:
1 Ter cumpridos os 16 anos de idade
2 Ter  a nacionalidade española,  ser  nacional  da Unión Europea ou dun país  con tratado  
internacional, segundo o que dispón o artigo 57.3 do Estatuto Básico
3 Estar en posesión do título de graduado escolar.
4  Non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de  calquera  das  
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades 
autónomas,  nin  atoparse  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para  empregos  ou  cargos  
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para  
exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido  
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional ou doutro estado, non atoparse inhabilitado  
ou 
en  situación  equivalente  nin  ter  sido  sometido  a  sanción  disciplinaria  ou  equivalente  que  
impida, no seu estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 



Debe dicir:
3 Requisitos dos aspirantes:
Serán requisitos dos aspirantes a esta contratación:
1 Ter cumpridos os 16 anos de idade
2 Ter  a nacionalidade española,  ser  nacional  da Unión Europea ou dun país  con tratado  
internacional, segundo o que dispón o artigo 57.3 do Estatuto Básico
3  Non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de  calquera  das  
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades 
autónomas,  nin  atoparse  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para  empregos  ou  cargos  
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para  
exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido  
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional ou doutro estado, non atoparse inhabilitado  
ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que  
impida, no seu estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 

2.3. Resolución nº 195/2011 de aprobación de bases para contratar 3 peóns xardiñeiros 
para mantenemento de xardins e zonas verdes.

Onde dí:
3 Requisitos dos aspirantes:
Serán requisitos dos aspirantes a esta contratación:
1 Ter cumpridos os 16 anos de idade
2 Ter  a nacionalidade española,  ser  nacional  da Unión Europea ou dun país  con tratado  
internacional, segundo o que dispón o artigo 57.3 do Estatuto Básico
3 Estar en posesión do título de graduado escolar.
4  Non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de  calquera  das  
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades 
autónomas,  nin  atoparse  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para  empregos  ou  cargos  
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para  
exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido  
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional ou doutro estado, non atoparse inhabilitado  
ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que  
impida, no seu estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 

Debe dicir:
3 Requisitos dos aspirantes:
Serán requisitos dos aspirantes a esta contratación:
1 Ter cumpridos os 16 anos de idade
2 Ter  a nacionalidade española,  ser  nacional  da Unión Europea ou dun país  con tratado  
internacional, segundo o que dispón o artigo 57.3 do Estatuto Básico
3  Non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de  calquera  das  
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades 
autónomas,  nin  atoparse  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para  empregos  ou  cargos  
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para  
exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido  
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional ou doutro estado, non atoparse inhabilitado 



ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que  
impida, no seu estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 

2.4. Resolución nº 197/2011 de aprobación de bases para contratar 3 operarios para 
servizo de pronto auxilio.

Onde dí:
3 Requisitos dos aspirantes:
Serán requisitos dos aspirantes a esta contratación:
1 Ter cumpridos os 16 anos de idade
2 Ter  a nacionalidade española,  ser  nacional  da Unión Europea ou dun país  con tratado  
internacional, segundo o que dispón o artigo 57.3 do Estatuto Básico
3 Estar en posesión do título de graduado escolar.
4 Estar en posesión do carnet de conducir BTP
5  Non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de  calquera  das  
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades 
autónomas,  nin  atoparse  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para  empregos  ou  cargos  
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para  
exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido  
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional ou doutro estado, non atoparse inhabilitado  
ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que  
impida, no seu estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 

Debe dicir:
3 Requisitos dos aspirantes:
Serán requisitos dos aspirantes a esta contratación:
1 Ter cumpridos os 16 anos de idade
2 Ter  a nacionalidade española,  ser  nacional  da Unión Europea ou dun país  con tratado  
internacional, segundo o que dispón o artigo 57.3 do Estatuto Básico
3 Estar en posesión do carnet de conducir BTP
4  Non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de  calquera  das  
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades 
autónomas,  nin  atoparse  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para  empregos  ou  cargos  
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para  
exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido  
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional ou doutro estado, non atoparse inhabilitado  
ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que  
impida, no seu estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 

2.5. Resolución nº 207/2011 de contratación de 3 traballadores desempregados para o 
servizo de axuda a domicilio.



Onde dí:
3 Requisitos dos aspirantes:
Serán requisitos dos aspirantes a esta contratación:
1 Ter cumpridos os 16 anos de idade
2  Ter  a  nacionalidade  española,  ser  nacional  da  Unión  Europea  ou  dun  país  con  tratado 
internacional, segundo o que dispón o artigo 57.3 do Estatuto Básico
3 Estar en posesión do título de graduado escolar.
4 Estar en posesión do curso de atenión sociosanitaria a persoas no fogar de 600h ou superior.
5 Permiso de conducir e coche propio
6  Non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de  calquera  das 
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades 
autónomas,  nin  atoparse  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para  empregos  ou  cargos 
públicos  por  resolución xudicial,  para  o acceso ao corpo ou escala de funcionario,  ou para  
exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido 
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional ou doutro estado, non atoparse inhabilitado ou 
en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida,  
no seu estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 

Debe dicir:

3 Requisitos dos aspirantes:
Serán requisitos dos aspirantes a esta contratación:
1 Ter cumpridos os 16 anos de idade
2  Ter  a  nacionalidade  española,  ser  nacional  da  Unión  Europea  ou  dun  país  con  tratado 
internacional, segundo o que dispón o artigo 57.3 do Estatuto Básico
3 Estar en posesión do curso de atenión sociosanitaria a persoas no fogar de 600h ou superior.
4 Permiso de conducir e coche propio
5  Non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de  calquera  das 
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades 
autónomas,  nin  atoparse  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para  empregos  ou  cargos 
públicos  por  resolución xudicial,  para  o acceso ao corpo ou escala de funcionario,  ou para  
exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido 
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional ou doutro estado, non atoparse inhabilitado ou 
en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida,  
no seu estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 

3º.-  Ó  mesmo  que  as  bases  de  contratación,  esta  modificación  será  publicada  no 
Taboleiro de anuncio deste Concello de Ponteceso e na páxina web municipal.

Ponteceso, 12/07/2011 
O ALCALDE

José Luis Fondo Aguiar
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