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I.‐ A
ANTECEDE
ENTES
ELA concorrreu á conv
vocatoria dee AGADER, para
A Associación TERRAS DE COMPOSTE
seleccción de Gru
upos de Desenvolvemen
nto Rural co
omo entidad
des colaboraadoras na xe
estión
do Prrograma LEA
ADER de Ga
alicia 2014 ‐ 20201
A Asociación TE
ERRAS DE COMPOSTEL
C
LA, por acorrdo de Xuntta Directivaii, de data 17
1 de
novembro de 20
016, dispux
xo convocarr un processo de seleccción para a contratació
ón de
perso
oal, en relaación á xesstión e apliicación do Programa de Desenvoolvemento Local
participativo, deste GDR.
ade e
O prroceso garaantirá os prrincipios dee igualdadee, mérito e capacidad e, publicida
conco
orrencia, ap
plicando un sistema dee valoración
n imparcial, para o quee se proced
derá á
contrratación dunhha entidade experta
e
e inddependente que
q leve a cab
bo o procesoo
Nestee marco, pu
ublícanse ass presentes bases regulladoras, que
e foron redaactadas tendo en
contaa a instrución nº 1/2016, de 26
6 de Agosto
o de 2016, sobre o pprocedemento de
seleccción do eq
quipo xestorr dos Grup
pos de Deseenvolvemen
nto Rural (G
GDR) da Medida
LEAD
DER do PDR
R de Galicia 2014‐2020.
2
No caaso de que a ASOCIACIIÓN TERRASS DE COMPOSTELA non
n resulte seeleccionada como
entid
dade colaborradora na xestión da m
medida LEAD
DER de Galiccia 2014‐20020, o proce
eso de
seleccción quedaará anulado, quedand
do a Asociación exim
mida de caalquera tip
po de
reclaamación porr parte dos aspirantes
a
seeleccionados.

II.‐ B
BASES RE
EGULADORAS
BASSE 1.‐ OBXE
ECTO DA CONVOCAT
C
TORIA
elección parra a contrataación do perrsoal: XERE NTE e TÉCNICO,
Convvócase un prroceso de se
vincu
ulados á xesstión de fon
ndos solicitaados pola ASOCIACIÓN
A
N TERRAS D
DE COMPOS
STELA
para a execución
n do Program
ma LEADER
R 2014 – 202
20

1

RESO
OLUCIÓN de 11
1 de febreiro de 2016 pola q
que se publica o Acordo de 10 de febreiro de 2016 polo que se
aproba
an as bases reguladoras
r
para a selección
n de estratexia
as de desenvolvemento local,l, para a selec
cción e
recoñe
ecemento dos grupos
g
de desen
nvolvemento ru
ural como entida
ades colaborado
oras na xestiónn da medida Lea
ader de
Galicia
a e para a concesión da axuda
a preparatoria, ccofinanciada co Fondo Europeo
o Agrícola de D
Desenvolvementto Rural
(Feade
er) no marco do
o PDR de Galiciia 2014-2020, e convócase o correspondente proceso
p
de seleección.
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BASSE 2: DESC
CRICIÓN DO
OS POSTO
OS, REQUISSITOS E FU
UNCIÓNS.
A.‐ P
POSTO DE XERENTE
E:
As caaracterísticaas do posto de
d Xerente, rrequisitos, e funcións so
on as seguinntes:

CARA
ACTERÍSTIC
CAS DO POS
STO DE TRA
ABALLO









Tempo completo e dedicación
d
eexclusiva.
Incompaatibilidades: non poderáá ocupar carrgos electos nos órganoss do GDR.
Horario: a convir.
Retribución: Dependendo do oorzamento aprobado por
p AGADE
ER, salario bruto
máximo imputable á xestión da medida Leaader.
Duración
n: contrato por
p obra ou servizo deteerminado.
Período de
d proba: 1 mes.
Centro de Traballo: Sede
S
ou sed
des da Asociaación.
Necesariia dispoñibillidade para realizar dessprazamento
os.

REQU
UISITOS:










Ser español/a ou na
atural dun E
Estado memb
bro da Unió
ón Europea oou dalgún estado
e
no que, en virtude de tratadoss internacionais celebra
ados pola O
Ou.E e ratificados
por Espaaña, sexa de aplicación a libre circullación de tra
aballadores..
Ser maio
or de 18 anos e non alcaanzar a idadee de xubilación.
Estar en
n posesión do
d permiso de conduccir B e dispor de vehícculo propio para
realizar desprazame
d
entos.
Non pad
decer enferrmidades oou defectoss físicos que
q
lle imppidan o no
ormal
desenvollvemento da
as funcións ccorrespondentes ao possto de trabaallo.
Non estaar incurso/a en causas d
de incapacid
dade, segund
do a lexislaciión vixente.
Non serr separado/
/a definitivvamente, mediante
m
ex
xpediente ddisciplinario
o, do
servizo, en
e calquera
a das Admin
nistracións Públicas,
P
nin
n estar inhabbilitado/a para
p
o
exercicio
o da funció
ón pública. Os aspirantes, cuxa nacionalidaade non se
exa a
españolaa deberán acreditar igualmentee, non estar sometiidos a sa
anción
disciplinaria ou con
ndena penaal que impid
da, no seu Estado, o aacceso á fu
unción
pública.
Titulació
ón mínima re
equirida: Diiplomatura Universitari
U
a / Enxeñarría Técnica.

COÑE
ECEMENTO
OS COMPLE
EMENTARIO
OS


Valoraraase a formacción compleementaria nas
n seguintes áreas, tenndo en contta que
unicamente será pu
untuable, a fformación acreditada
a
por
p algún orrganismo pú
úblico
oficial ou
u por algunh
ha entidade de naturezaa privada qu
ue conte conn recoñecem
mento
da Admin
nistración para
p
imparti r formación
n
o
o
o
o
o
o

Fo
ormación esspecífica en aspectos reelacionados co desenvoolvemento ru
ural /
local.
Fo
ormación en
n aplicaciónss informáticcas
Fo
ormación de
e xestión em
mpresarial e económica
Fo
ormación vin
nculada a cooñecemento
os administrrativos e de xxestión.
Co
oñecemento
os en contab
bilidade.
Co
onocimiento
o da lingua ggalega.
3
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na direcció
Valoraraase a capacidade de trraballo en equipo e experiencia
e
ón de
persoal.
periencia een relación
n coa xe
estión de programass de
Valoraraase a exp
desenvollvemento lo
ocal particiipativo com
mo LEADER
R ou de fillosofía simiilar a
LEADER..

FUNCIÓNS A RE
EALIZAR:
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Trraballar parra a consec ución dos obxectivos
o
marcados
m
ppolos órganos de
deecisión da
a ASOCIAC
CIÓN TER
RRAS DE COMPOST
TELA, parra o
deesenvolvemento do Proograma de Desenvolvem
D
mento Locall Participativo do
teerritorio do GDR
G 19.
Co
olaborar coa
as estruturaas de desenv
volvemento das adminiistracións Locais,
L
Au
utonómicas,, Estatais e n
no seu caso, comunitarias.
Diirixir o equipo de xestióón do Prograama LEADER
R do GDR 199
Offrecer Inform
mación e aseesoramento
o técnico a emprendedoores e empre
esas.
n comarcal para a possta en
Exxercer a fun
nción de an
nimación e dinamizació
d
m
marcha
de iniiciativas e p roxectos enmarcados no
n Programaa LEADER.
Im
mpulsar a execución
e
d
de proxecto
os e actuaccións aprobbadas dentrro do
Prrograma LEA
ADER e dos programas complemen
ntarios a estte.
An
nalizar os proxectos qu
ue se presen
nten para o seu financiaamento, elaborar
oss informes té
écnicos das iniciativas e realizar o seu
s seguimeento.
In
nformar á Xu
unta Directiiva sobre o funcioname
ento e xestiións que rea
alce o
eq
quipo xestorr.
Ellaborar os in
nformes técn
nicos de sub
bvencionalid
dad das iniciiativas.
Co
oordinar os diferentess procesos nos
n que parrticipe a As ociación e/ou os
en
ncomendado
os pola Pressidencia ou a Xunta Dirrectiva da A
Asociación Terras
T
dee Compostela,
paara o deesenvolvemento de programass de
deesenvolvemento rural.
In
nformación e asesorameento técnico
o a emprendedores /as e empresas.
Caalquera outtra que lle sexa encom
mendada polos órganoss de decisió
ón da
Associación, así
a como oos inherenttes ao Prog
grama LEAD
DER, que sexan
sin
nalados pola
a Axencia Gaalega de Dessenvolveme
ento Rural (A
AGADER).
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B.‐ P
POSTO DE TÉCNICO:
As caaracterísticaas do posto de
d Técnico, rrequisitos e funcións so
on as seguint
ntes:

CARA
ACTERÍSTIC
CAS DO POS
STO DE TRA
ABALLO:









Tempo completo.
Incompaatibilidades: non poderáá ocupar carrgos electos nos órganoss do GDR.
Horario: a convir.
Retribución: Dependendo do oorzamento aprobado por
p AGADE
ER, salario bruto
máximo imputable á xestión da medida Leaader.
Duración
n: contrato por
p obra ou servizo deteerminado.
Período de
d proba: 1 mes.
Centro de Traballo: Sede
S
ou sed
des da Asociaación.
os.
Necesariia dispoñibillidade para realizar dessprazamento

REQU
UISITOS.










Ser españ
ñol/a ou na
atural dun E stado memb
bro da Unió
ón Europea oou dalgún estado
e
no que, en
e virtude de tratadoss internacion
nais celebra
ados pola O
Ou.E e ratificados
por Espaaña, sexa de aplicación a libre circullación de tra
aballadores..
Ser maio
or de 18 anos e non alca nzar a idadee de xubilación.
Estar en
n posesión do
d permiso de conduccir B e dispor de vehícculo propio para
realizar desprazame
d
entos.
Non pad
decer enferrmidades oou defectoss físicos que
q
lle imppidan o no
ormal
desenvollvemento da
as funcións ccorrespondentes ao possto de trabaallo.
Non estaar incurso/a enca usas d
de incapacid
dade, segund
do a lexislaciión vixente.
Non serr separado/
/a definitivvamente, mediante
m
ex
xpediente ddisciplinario
o, do
servizo, en
e calquera
a das Admin
nistracións Públicas,
P
nin
n estar inhabbilitado/a para
p
o
exercicio
o da funció
ón pública. Os aspirantes, cuxa nacionalidaade non se
exa a
españolaa deberán acreditar igualmentee, non estar sometiidos a sa
anción
disciplinaria ou con
ndena penaal que impid
da, no seu Estado, o aacceso á fu
unción
pública.
ón mínima re
equirida: dip
plomatura universitaria
u
a / enxeñaríía técnica.
Titulació

COÑE
ECEMENTO
OS COMPLE
EMENTARIO
OS:


Valoraraase a formacción compleementaria nas
n seguintes áreas, tenndo en contta que
unicamente será pu
untuable, a fformación acreditada
a
por
p algún orrganismo pú
úblico
oficial ou
u por algunh
ha entidade de naturezaa privada qu
ue conte conn recoñecem
mento
da Admin
nistración para
p
imparti r formación
n
o Fo
ormación esspecífica en aspectos reelacionados co desenvoolvemento ru
ural /
local.
ormación en
n aplicaciónss informáticcas
o Fo
o Fo
ormación de
e xestión em
mpresarial e económica.
o Fo
ormación vin
nculada a coonocimientv
vos administtrativos e dee xestión.:
o Co
oñecemento
os en contab
bilidade
o Co
oñecemento
o da lingua ggalega.
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Valoraraase a exp
periencia een relación
n coa xe
estión de programass de
desenvollvemento lo
ocal particiipativo com
mo LEADER
R ou de fillosofía simiilar a
LEADER..

FUNCIÓNS A RE
EALIZAR:















Informacción e asesoramento téccnico a emprendedores /as e empreesas.
Elaboracción de inforrmes técnicoos e preparaación de doccumentaciónn relacionad
da cos
expedien
ntes do prog
grama.
Animació
ón para o na
acemento dee iniciativas e proxectoss enmarcadoos no Progra
ama
Dinamizaación de colectivos paraa a posta en marcha de proxectos
Impulsarr o desenv
volvemento de acciónss relativas á execucióón de prox
xectos
complem
mentarios ao
o LEADER.
Asistenciia a xornada
as de formaación e inforrmación, rela
acionadas cooa execució
ón dos
program
mas.
Traballo coordinado
o cos órgan
nos de partiicipación establecidos ppolo GDR para
p
a
ón do territo
orio.
poboació
Preparacción e partiicipación en
n reunións informativa
as sobre as característiicas e
requisito
os esixidos polo
p
program
ma
Preparacción de reunións
r
p
para colecttivos deterrminados e con ax
xentes
dinamizaadores do prrograma de desenvolveemento no te
erritorio.
Sensibilización e dinamización de promottores para a formulaciión de prox
xectos
ores.
innovado
Desenvolvemento e participaciión nos pro
oxectos de cooperación
c
n promovidos ou
nos que participe
p
o GDR
G no ámb
bito do LEAD
DER ou complementarioos ao mesmo.
Asistenciia ás reunións de traballlo no marco
o dos proxecctos de coopperación.
Organizaación, participación e assistencia a feeiras de promoción.
Calqueraa outra que lle
l sexa encoomendada polos
p
órgano
os de decisióón da Asocia
ación,
así como
o os inheren
ntes ao Pro grama LEAD
DER, que se
exan sinaladdos pola Ax
xencia
Galega de Desenvolv
vemento Rurral (AGADER).

BASSE 3: PUBLICIDADE DA
D CONVO
OCATORIA
A
A ofeerta de contrratación div
vulgarase poolos seguintees medios:
aa) Publicaciión do anun
ncio da ofertta no xornal de maior tirada a nivell provincial e que
teña maaior difusión no territtorio de acctuación da
a ASOCIACI ÓN TERRA
AS DE
COMPOSSTELA.
b
b) Envío ao
os concelloss do ámbitoo de actuacción: Ames, A Baña, B
Boqueixón, Brión,
B
Negreiraa, Santa Com
mba, Santiagoo de Compo
ostela, Teo, Val
V do Dubrra e Vedra, para
p
a
súa necesaria publiccación nos taaboleiros dee anuncios.
cc) Publicaciión na páxina w
web da Asociación
A
Tarras dde Compo
ostela
http://teerrasdecomp
postelagdr1
19.blogspot.ccom.é/ e na web de AGA
ADER:
http://aggader.xunta.es
En to
odos os lugaares onde se
e publique a oferta ou anuncio de contratacióón farase co
onstar
ondee se poderán
n descargar as
a bases da convocatoriia.
6
P
PROCESO DE
E SELECCIÓN
N DE PERSO
OAL DA ASOCIACIÓN TE
ERRAS DE CO
OMPOSTELA.
GDR 19

BASSE 4: SOLIC
CITUDES.
PRESSENTACIÓN
N DE SOLIC
CITUDES
As so
olicitudes, dirixidas
d
á ASOCIACIÓ N TERRAS DE COMPO
OSTELA: Cooncello de Vedra,
V
Avdaa. Maestre Manuel
M
Góm
mez Lorenzoo, 1. 15885 Vedra (A Co
oruña) , se presentarán
n por
corre
eo postal certificado, dirixidas á atención daa Comisión de
d Selecciónn da ASOCIA
ACIÓN
TERR
RAS DE COM
MPOSTELA identifican do no sobrre o posto de
d traballo ao que se opta:
XERE
ENTE ou TÉCNICO
Acód
delas aspirantes, deberá xustificarr a súa rem
misión envia
ando notificcación, xunto coa
soliciitude (ANEX
XO 1) e DNI,, ao correo eelectrónico gdr19selec
g
ccion@gmaail.com, ante
es das
24 ho
oras do últim
mo día en qu
ue finaliza o prazo de prresentación.
Aos eefectos de cómputo
c
do prazo paraa presentar a solicitude e admisiónn, tomarase como
data a que conste no selo do
o certificado de correos..

PRAZ
ZO
O praazo para a presentación
p
n da solicitu
ude e docum
mentación acreditativa, iniciarase ao
a día
seguiinte ao da publicación
p
do
d anuncio een prensa (v
ver punto a de a base 33), e perman
necerá
abertto un períod
do de 20 días naturais.

DOCUMENTACIIÓN
A sollicitude deb
be presentarse no form
mato do aneexo I e deb
be acompañaarse da seg
guinte
docu
umentación:







Copia do
o D.N.I.
Anexo II:: Declaración Xurada.
Currículo
o vitae, en fo
ormato EUR
ROPASS.
Para aqu
ueles aspiran
ntes que o p recisen o fo
ormato póde
ese descargaar no sitio web
w de
EUROPASS https://e
europass.ced
defop.europ
pa.eu/é
o documen
nto oficial aacreditativo
o de estar en posesióón da titullación
Copia do
requiridaa para o possto.
Informe de vida labo
oral, para a aacreditación
n da experiencia profesiional
dos de emp
presa e conttratos de traballo, ou copia
c
de doccumentación
n que
Certificad
acredite todos lvos méritos
m
e cooñecementoss.

BASSE 5.‐ ADM
MISIÓN
dmisión da s solicitudes, procede
erase á coomprobació
ón da
Esgottado o prrazo de ad
docu
umentación presentada
a e, á elab
boración daa unha listta provisionnal de acó
ódelas
aspirrantes, na que
q se indicará tamén a relación das
d persoas excluídas e a causa da
d súa
exclu
usión.
Esta lista publicaarase na páx
xina web da Asociación,, e na de AG
GADER2.

2

•

Páxina weeb da Asociacción • http:///terrasdecom
mpostelagdr19
9.blogspot.coom.é/
Páxina weeb de AGADER http://agaader.xunta.es
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Dado
o o prazo necesario
n
pa
ara a comprrobación daa documenttación, estím
mase, que a lista
proviisional de persoas
p
asp
pirantes, pu
ublicarase aproximadam
a
mente tran scorridos 5 días
naturrais desde a data de fina
alización doo prazo paraa presentació
ón de solicittudes.

PRAZ
ZO PARA SU
UBSANACIÓ
ÓN DE DEFE
ECTOS
ubsanable, acódelas asspirantes exxcluídas pod
derán
En caso de excllusión e de ser esta su
mentación co
omplementaaria, por rexxistro de entrada, no Cooncello de Vedra,
V
preseentar docum
dirixida á atención da Comissión de Seleección da Asociación TE
ERRAS DE CCOMPOSTEL
LA, no
prazo
o de 3 días naturais, co
ontados desd
de o seguintte ao da pub
blicación daa lista provissional
de asspirantes, a fin
f de poderr emendar o defecto quee motiva a exclusión.
e
Transcorrido estte prazo, procederase á confección
n dunha Listta Definitivaa coa relació
ón das
perso
oas admitid
das, que irá asinada polo Presid
dente e o Secretario da Comisió
ón de
Seleccción e seráá exposta, a efectos de p
publicidadee, na páxina web da Asoociación, e na de
AGAD
DER.
Así m
mesmo, coaa publicació
ón da listaa Definitiva indicarase tamén a ddata e luga
ar de
realizzación da proba
p
escriita, que noon será anttes do tran
nscurso de 72 horas desde
d
devandita publiccación.

BASSE 6.‐ COMIISIÓN DE SELECCIÓ
S
ÓN:
ntidade encargada da realización do processo de seleccción, realizaará as prob
bas e
A en
valorracións destte procedem
mento e emittirá un inforrme, de cada
a unha das ffases do pro
oceso,
coa p
proposta quee resulte.
Así m
mesmo, no seu momen
nto, emitiráá un informe final, coa proposta dde resolució
ón do
proceeso, que deb
berá ser refferendado p
pola comisió
ón de selecciión da ASOCCIACIÓN TERRAS
DE C
COMPOSTEL
LA. Ademais, a Comisiión de Seleección, será
á a encargaada de valo
orar e
resollver as alegaacións que poidan
p
preseentarse duraante o proce
eso
Esta Comisión dee selección estará
e
consttituída polass seguintes persoas:
p




Presiden
nte: Carlos Martínez
M
Carrrillo
Secretariio: Severo Barros Lemaa
Vogal: An
ntonio de María Anguloo

mesmo pod
derá formarr parte da Comisión, con voz, pero
p
sen vvoto, una persoa
p
Así m
repreesentante dee AGADER.

BASSE 7.‐ PROC
CEDEMEN
NTO DE SELLECCIÓN
O pro
ocedemento
o constará de tres partess:
1
1. Proba esscrita: 50%
% da puntuacción máximaa do proceso
o selectivo. 110 puntos
2
2. Entrevissta persoal:: 25% da pu
untuación máxima do prroceso selecctivo. 5 punttos
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3
3. Valoraciión de méritos: 25%
% da puntuaación máxim
ma do procceso selectiivo. 5
puntos

PRO
OBA ESCRITA
Constará de dous exercicios
sobre
Primeiro exxercicio tip
po test: noo que se valorarán os coñeceementos
1. P
D
Desenvolvem
mento Rurall e PDR, que suporá o 60
0% da puntuación totall da proba escrita
e será eliminatorio.
2. SSegundo exxercicio en forma de Preguntass abertas: nas que sse valorará
án os
ccoñecemento
os específicos sobre a m
metodoloxíaa LEADER, normativa
n
dde subvenciións e
teerritorio dee actuación do
d GDR e qu
ue suporá un
u 40% do total da punttuación da proba
p
eescrita.
TEMARIO
Esstrutura eco
onómica e so
ocial do terrritorio da AS
SOCIACIÓN TERRAS
T
DE COMPOSTE
ELA.
Asspectos xeoggráficos do territorio.
t
P
Patrimonio natural
n
e cultural.
Pllanificación estratéxica en desenvo lvemento ru
ural.
Evvolución e xestión
x
do de
esenvolvem
mento rural en
e Galicia.
A Axencia Gallega de Dese
envolvemen
nto Rural (AG
GADER).
PD
DR de Galiccia (Decisión
n da Comissión Europeea C (2015) 8144, de 118 de novem
mbro,
ap
probatoria do
d PDR de Galicia 2014‐‐2020)
7. Re
esolución dee 11 de febrreiro de 201 6 pola que se
s publica o Acordo de 110 de febreiiro de
20
016 polo qu
ue se aprob
ban as basees reguladoras para a selección dde estratexias de
deesenvolvemento local, para a selección e recoñe
ecemento ddos grupos de
deesenvolvemento rural como
c
entidaades colaborradoras na xestión
x
da m
medida Lead
der de
Gaalicia e parra a concessión da axu
uda preparaatoria, cofin
nanciada co Fondo Eurropeo
Aggrícola de Desenvolvem
D
mento Rural (FEADER) no
n marco do
o PDR de Gaalicia 2014‐2020,
e convócase o correspond
dente proceeso de seleccción.
8. Co
oñecemento
o e práctica da
d tramitaciión de subveencións Leader.
9. Le
ei 7/2011, de
d 27 de outubro, do tu
urismo de Galicia
G
e Aco
ordo de colaaboración en
ntre a
Axxencia de Tu
urismo de Galicia e AGA
ADER, no maarco do PDR
R 2014‐20200.
10. Le
ei 9/2013, de
d 19 de de
ecembro, doo emprendim
miento e da competitivvidade econó
ómica
dee Galicia.
11. Le
ei 9/2007, de
d 13 de xuñ
ño, de subve ncións de Galicia.
12. Le
ei 39/2015
5 de 1 de
e outubro, do proceedemento administrat
a
tivo común
n das
Ad
dministració
óns Públicass.
13. O asociacionismo. Concep
pto, caracterrísticas e no
ormativa.
14. No
ormativa Co
omunitaria de
d Aplicacióón:
a. Regu
ulamento (UE) 1303/20
013, do Parlaamento Euro
opeo e do CConsello, de 17 de
decem
mbro.
b. Regu
ulamento (UE) 1305/20
013 do Parlaamento Euro
opeo e do CConsello, de 17 de
decem
mbro.
c. Regu
ulamento (UE) nº 1306//2013 do Paarlamento Europeo
E
e doo Consello, de 17
de deecembro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9
P
PROCESO DE
E SELECCIÓN
N DE PERSO
OAL DA ASOCIACIÓN TE
ERRAS DE CO
OMPOSTELA.
GDR 19

d. Regu
ulamento de
elegado (UE
E) nº 807/2014 da Com
misión, de 111 de marzo
o, que
comp
pleta o Reg
gulamento ((UE) nº 130
05/2013 do
o Parlamentto Europeo e do
Conssello.
e. Regu
ulamento de execución ((UE) nº 808/2014 da Co
omisión, de 17 de xullo.
f. Regu
ulamento de execución ((UE) nº 809/2014 da Co
omisión, de 17 de xullo.
Unhaa vez realizaada a proba escrita e n o prazo máximo de 7 días
d naturaiis publicarase, na
web da ASOCIAC
CIÓN TERRA
AS DE COMP
POSTELA e na
n de AGADER:




As puntu
uacións obtid
das polos/ aas participan
ntes.
A data dee inicio da se
eguinte fasee.
As perso
oas citadas para a priimeira entrrevista así como,
c
o callendario de
e días
previstoss para as con
nsecutivas eentrevistas e persoas co
onvocadas ppara cada día
a.

ENT
TREVISTA PERSOAL
p
obtida houb
besen superrado a Fase aanterior, pa
asarán
Os /aas aspirantees que pola puntuación
a reaalizar unha entrevista persoal, du
unha duraciión aproxim
mada de 15‐‐20 minutos por
candidato /cand
didata.
obar a idone
eidade dos//as aspirantes e a
A enttrevista teráá como finallidade princcipal compro
súa ccapacidade e disposición
n para o dessenvolvemento dos posttos e tarefass aos que op
pten.
A enttrevista perssoal suporá un 25 % daa cualificació
ón final no proceso.
Finallizadas as en
ntrevistas de todos os ccandidatos e as candida
atas para caada un dos postos
p
oferttados, publicarase unha listaxe coas punttuacións ob
btidas na páxina we
eb da
ASOC
CIACIÓN TERRAS DE CO
OMPOSTELA
A:
(http
p://terrasdeecompostela
agdr19.blogsspot.com.es/)
e na d
de AGADER
R. (http://aga
ader.xunta.ees)

VALORACIÓN DOS MÉR
RITOS ACR
REDITADO
OS
untuacións obtidas nessta fase, lev
vará a
Finallizada a últiima entreviista e publi cadas as pu
cabo o estudo e comprobaciión dos currriculum vitae cos mérito
os acreditaddos, para o que
q se
blece un perríodo de 7 díías naturais..
estab
Ao effecto, valoraarase toda a documenttación achegada, segun
ndo os crite rios estable
ecidos
nas p
presentes baases, aplican
ndo os barem
mos previsto
os nas mesm
mas.
Hai que sinalarr, que nos méritos qu
ue se acrediten en fo
ormación, uunicamente será
puntu
uable, a imp
partida porr algún orgaanismo público oficial ou
o por alguunha entidade de
naturreza privad
da que con
nte con reecoñecemen
nto da Adm
ministraciónn para imp
partir
form
mación.
mesmo, a acrreditación do
d coñecemeento da lingu
ua galega referirase aoss niveis de CELGA
C
Así m
ou eq
quivalente a efectos aca
adémicos, taal e como reegula a ORDE de 10 de febreiro de 2014
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pola que se mod
difica a Orde de 16 de xullo de 20
007, pola qu
ue se regulaan os certificados
veis de coñeecemento daa lingua gale
ega (Celga).
oficiaais acreditattivos dos niv
O baaremo aplicaable á valorración dos méritos sup
porá un 25 % da cualiificación fin
nal no
proceeso. Os mérritos puntua
aranse, segu
undo cúmpraanse ou non
n os requisittos mínimos e os
valorrados positiv
vamente seg
gundo a segguinte táboa:

A.‐ P
POSTO XER
RENTE.
A.‐ Formaciión académica
Titulaación universittaria superior a a mínima e sixida: Licenciiatura en Administración e D
Dirección
de Em
mpresas ou graao equivalente. 0,3 punt ous...
B – Formación
n Complementtaria
Form
mación específica vinculada ao
a Desenvolveemento Local /Rural.
/
0,1 pun
ntos / cada 1000 horas.
Máxim
mo 0,2 puntos.

Formación
n acreditada por unha Univeersidade, Institución Pública, Colexio Professional ou
centros dee formación accreditados.
Form
mación específiica vinculada a coñecementoos económico
o‐contable, xestión de prooxectos,
xestiión laboral e fiscal. 0,05 pu
untos/cada 150
0 horas. Máxim
mo 0,3 puntos.

Formación
n acreditada por unha Univeersidade, Institución Pública, Colexio Professional ou
centros dee formación accreditados.
Form
mación específiica en aplicaciións informátiicas. 0,05 pun
ntos /cada 80
8 horas. Máxximo 0,1
punto
o.

Formación
n acreditada por unha Univeersidade, Institución Pública, Colexio Professional ou
centros dee formación accreditados..
C–Form
mación especcífica vinculad
da a coñeceme
entos adminis
strativos.
Certifficado de Lingu
ua Galega. CEL
LGA 3 ou equivvalente/ 0,05puntos.
Certifficado de Linggua Galega. CE
ELGA 4 ou equ
uivalente /0,1 puntos, (só va
alorarase o niivel máis
alto)
D– Experien
ncia profesional.
Experriencia acredittada polo/o ca
andidato/a en o desempeño do posto de xerente
x
en relaación coa
xestió
ón de program
mas de desen
nvolvemento loocal participativo como LEADER, ou de filosofía
similaar a LEADER. 0,5 puntos/an
no. (os meses contabilizaran
nse de forma proporcionada
p
a: 0,0416
punto
os /mes) Máxim
mo 3 puntos
Experriencia acredittada polo/o ca
andidato/a en o desempeño do posto de xerente
x
en relaación coa
xestió
ón de program
mas de metodoloxía LEADER
R, no ámbito de
e actuación da maioría dos CConcellos
do GD
DR 19, no perííodo de progra
amación 2007‐‐2013 .0,3 pun
ntos/ano. (os meses
m
contabillizaranse
de fo
orma proporcionada: 0,025 puntos /mess) Máximo 2 puntos. Acu
umulable ao aapartado
anterrior.
Experriencia acredittada polo/o ca
andidato/a en o desempeño do posto de técnico
t
en relaación coa
xestió
ón de program
mas de desenvolvemento loocal participattivo, como LE
EADER, ou de filosofía
similaar a LEADER. 0,2 puntos/an
no. (os meses contabilizaran
nse de forma proporcionada
p
a: 0,0166
punto
os /mes) Máxim
mo 1 puntos
Totall

Má
áx 0,3
pts
Máx.
M
0,,6 pts

Máx
M
0,1 pts.

Máx
M
4 pts

Má
áxim5
ptss

Suma
a A + B + C +D
D
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B.‐ P
POSTO TÉC
CNICO.
A.‐ Formaciión académiica

Máx
M
0,3 pts

Titulaación universittaria superior a a mínima essixida: Licencia
atura en Administración e Diirección
de Em
mpresas ou graao equivalente. 0,3 puntos

B – Formación Complemen
ntaria

Máx.
M
0,6 pts

Post ggrao ou Másterr en Desenvolv
vemento Locall / Rural. 0,3 puntos
p

Formación
n debe ser accreditada por unha Univerrsidade, Institu
ución Pública,, Colexio
Profesionaal ou centros de
d formación aacreditados.
Form
mación específfica vinculada a coñecemen
ntos de xestió
ón económico
o‐contable, xesstión de
proxeectos, xestión laboral
l
e fiscall. 0,05 puntos//cada 200 hora
as. Máximo 0,2 puntos.

Formación
n debe ser accreditada por unha Univerrsidade, Institu
ución Pública,, Colexio
Profesionaal ou centros de
d formación aacreditados.
Form
mación específicca en aplicació
óns informáticaas. 0,05 puntoss /cada 80 horas. 0.1 puntoss.

Formación
n debe ser accreditada por unha Univerrsidade, Institu
ución Pública,, Colexio
Profesionaal ou centros de
d formación aacreditados.

C–Forma
ación específfica vinculad
da a coñecem
mentos admiinistrativos.
Certiificado de Lin
ngua Galleiga. CELGA 3 ou equivalente /0,0.5 puntos
Certiificado de Lin
ngua Galega. CELGA
C
4 ou eequivalente /0,1 puntos, (ssó valorarasee o nivel
máiss alto)
D–
D Experienccia profesion
nal.

Máx
M
0,1
1 pts.

Máx
M
4 pts

Expeeriencia acreditada polo/
/o candidato//a en o deseempeño do posto
p
de téccnico en
relacción coa xesstión de pro
ogramas de desenvolvem
mento local participativoo como
LEAD
DER ou de fillosofía simila
ar a LEADER
R. 0,5 puntos/
/ano. (os meses contabiliizaranse
de fo
orma proporccionada: 0,0416 puntos /m
mes) Máximo
o 3 puntos.
Expeeriencia acreditada polo/
/o candidato//a en o deseempeño do posto
p
de téccnico en
relacción coa xesttión de programas LEAD
DER, no ámbiito de actuacción da maiooría dos
Conccellos do GDR 19, no período de proogramación 2007‐2013.
2
0,3 puntos/aano. (os
mesees contabilizaaranse de forma proporcioonada: 0,025 puntos /mess) Máximo 2 puntos.
Acum
mulable ao aparrtado anterior.

Tota
al

Má
áxim
5 pts
p

Sum
ma A + B + C +D
+

urais para realizar
r
o estudo
e
e coomprobación
n dos
Transcorrido o prazo de 7 días natu
xe del
curriiculum vitaee e aplicación de baremoos aos mérittos acreditados, publicaarase a listax
as pu
untuacións outorgadas
o
aos/os
a
cand
didatos/as.
Dado
o que esta fase é a última
ú
do proceso, naa mesma data
d
publicaaranse todas as
uacións obttidas polos candidatos
puntu
c
een cada fasee, e as puntuacións FIN
NAIS, que se
erán o
resulltado da sum
ma de todas as puntuaciións.
As pu
untuacións finais e o de
esglose das obtidas pub
blicaranse na
n páxina w
web da Asociiación
Terraas de Com
mpostela (http://terra
(
asdecomposstelagdr19.b
blogspot.com
m.é/) e na de
AGAD
DER. (http:///agader.xun
nta.es)
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BASSE 8‐ CLASIIFICACIÓN
N DEFINIT
TIVA E CON
NTRATACIIÓN
a
qu
ue obtivese a maior pun
ntuación TO
OTAL, accedeerá directam
mente
Aqueel /Aquela aspirante
ao po
osto, os/as dúas
d
aspiran
ntes seguinttes en puntu
uación obterán unha “rreserva de praza”
p
consttituíndo unh
ha lista de espera,
e
paraa o caso de que a perso
oa seleccionnada en prim
meiro
lugarr, renuncie á praza ou non supere o período dee proba.
Esta lista de espera utilizara
ase para cub
brir as vacantes que se produzan uunha vez iniiciado
ntratación.
o perríodo de con
O Co
omité de Seelección ten facultade p
para declarar o processo deserto, de non alcanzar
ningú
ún dos/as asspirantes, os requisitos mínimos esstablecidos

GACIÓNS, IMPUGNA
I
ACIÓNS E INCIDENCIIAS
BASSE 9.‐ ALEG
nvocatoria, as súas base
es e as fasess do proceso
o de selecció
ón, poderánn ser impugn
nadas
A con
poloss/as interessados/as, prresentando recurso ou alegacións,, por escritoo, á Comisió
ón de
Seleccción da ASO
OCIACIÓN TERRAS DE C
COMPOSTEL
LA .Devandiitos escritoss remitiranse, por
correeo postal ceertificado, dirixido
d
á aatención daa Comisión de Seleccióón da Asociiación
Terraas de Comp
postela citando no sob re: “ALEGACIÓNS Ao PROCESO
P
DE
E SELECCIÓ
ÓN DE
XERE
ENTE Ou DE
E TÉCNICO”, á sede daa Asociación
n: : Concello de Vedraa, Avda. Ma
aestre
Manu
uel Gómez Lorenzo,
L
1. 15885 Ved
dra ( A Coru
uña ). No caso de que algún cand
didato
quixeese impugnaar algunha das
d fases doo proceso, po
oderá exporr Alegaciónss ante a Com
misión
de Seelección no prazo de 3 días naturaiis desde a data
d
en que se dea publlicidade á lissta de
aspirrantes que pase
p
á fase seguinte, deb
bendo resolver a comisión no praz o de tres día
as. En
caso,, de que revisada
r
a impugnacióón, o/a caandidata/a supere a ffase impug
gnada,
engadirase a listta de persoas seleccionaadas; o que será
s
publica
ado para toddos os efecto
os nos
mos medios nos que se publican as listas.
mesm
Si qu
uixésese imp
pugnar todo o proceso, o prazo será de 3 días naturais
n
dessde a publiccación
do an
nuncio da co
onvocatoria e oferta de contratación.
A Com
misión de Selección
S
qu
ueda facultad
da para reso
olver cantass incidenciass presénten
nse no
desen
nvolvementto do processo de seleccción e até a proposta de
d contratacción, así com
mo de
resollver o conveeniente para
a a boa orde do proceso selectivo.
A Comisión de Selección
S
re
esolverá o rrecurso ou alegacións
a
presentados
p
s no prazo de
d 20
días naturais dessde a súa re
ecepción. Si a resolución
n fose desfavorable, a ppersoa interesada
GADER.
podeerá presentaar as Alegacións ante AG

Vedra
a a, 17. de noovembro de 2016
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A
ANEXO I
MODELO
O “INST
TANCIA
A SOLICIITUDE””
na………………
……………………………………
…………………
……………………
…………………
……………………
…, con
D/Dn
D.N.I.:………………
……………………
…………………
…e domicilio en ……………
…………………
……………………
……….,
…………….Concello……………..………… …, Teléfono:……………
……………………
…………………
… E‐
CP……
mail…
…………………
…………………..……………
ÓN:
EXPÓ
ue tivo coñeecemento mediante o an
nuncio publlicado en ……
…………………
……..……...., de
e data
1º Qu
………
………………., da convocatoria realizzada pola ASOCIACIÓN
A
TERRAS D
DE COMPOS
STELA
para a contrataación de persoal do poosto de traballo de: (ttáchese o qque non pro
oceda)
ENTE / TÉC
CNICO, no marco
m
do deesenvolvemento e execución do Prrograma LEA
ADER
XERE
2014
4 ‐2020, e esstá interesad
do/a en partticipar no prroceso de se
elección.
ue coñece e acepta as Bases
B
do prroceso de Seelección parra a contrattación de pe
ersoal
2º Qu
para a execución
n do Program
ma LEADER
R pola ASOCIIACIÓN TERRAS DE COM
MPOSTELA.
ue reúne os requisitos mínimos
m
esttablecidos na
n convocato
oria, en conccreto, na BA
ASE 2:
3º Qu
DESC
CRICIÓN DO
OS POSTOS, REQUISITOS
R
S E FUNCIÓN
NS.
ue adxunta á presente in
nstancia a d
documentaciión que se in
ndica na follla anexa.
4º Qu
Polo que SOLICITA
p
a presente iinstancia xu
unto cos documentos quue a acompa
añan e
Que sse teña por presentada
admíítase, ao obxxecto de parrticipar nas p
probas de selección con
nvocadas paara cubrir a praza
de: (ttáchese o qu
ue non proceda) XERENT
TE / TÉCNICO
oa solicitantte:
Lugaar, data e Firma da perso

A
A/A Presiden
nte da Asociiación Terraas de Compo
ostela.
Concello de Vedra, Avda.
A
Maestrre Manuel G
Gómez Loren
nzo, 1.
15885 V
Vedra (A Corruña).
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ANE
EXO Á SOL
LICITUDE
E: DOCUM
MENTACIÓ
ÓN QUE SE
E ACOMPA
AÑA
(Sinaalar cunha X)
X

□.‐ CCopia do D.N
N.I
□.‐ CCurrículo vittae, en formaato EUROPAASS.
□.‐ CCopia do documento official acredittativo de esstar en poseesión da tituulación requuirida
para o posto.

□.‐

C
Copia da do
ocumentació
ón que acred
dite todos os
o coñeceme
entos, mérittos e experiiencia
profeesional que queiran aleg
garse para a fase de valoración de méritos.
m

□.‐ O
Outros (espeecificar)

Notas aclaratoriaas
** A efectos comprobatorios, poderá requirirse a documentación orixxinal para a súa
pulsa antes da
d contratacción.
comp
** Noon se valorarrán os mérittos non acredditados convvenientemen
nte.
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A
ANEXO II
MODELO “DECL
LARACIÓN XU
URADA””
D/Dn
na………………
……………………………………
…………………
……………………
…………………
……………………
…, con
D.N.I.:………………
……………………
…………………
…e domicilio en ……………
…………………
……………………
……….,
…………….Concello……………..………… …, Teléfono:……………
……………………
…………………
… E‐
CP……
mail…
…………………
…………………..……………
LARA BAIXO
O A SÚA RE
ESPONSABIL
LIDADE
DECL
Que non desempeña ningún carrgo electo nos
n
órganos da Asociiación Terra
as de
1. Q
C
Compostelaa nin en ning
gún GDR de G
Galicia.
Que non paadece enferm
midade ou ssecuela físicca algunha que
q lle impiida o desem
mpeño
2. Q
d
das funciónss correspondentes ao p osto ao que aspira.
Que non está incurso/a en as cau
usas de inco
ompatibilida
ade aplicablles ao perso
oal ao
3. Q
sservizo da Comunidade
C
e Autónoma Galega.
os de sou soolicitude de participació
ón en o procceso de sele
ección
O que declara a l vos efecto
ENTE / TÉC
CNICO paraa a ejecució
ón do
do p uesto de : (táchese o que non prooceda) XERE
Progrrama Leadeer 2014‐2020 de la Asocciación Terras de Compostela.
oa solicitantte:
Lugaar, data e Firma da perso
.
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