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P
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I.‐ A
ANTECEDENTES
A Aso
ociación de Desenvolvemento Rura l Condado ‐ Paradanta concorreu á convocatoria de
AGAD
DER, para seelección de Grupos
G
de Deesenvolveme
ento Rural co
omo entidaddes colabora
adoras
1
na xeestión do Pro
ograma LEAD
DER de Galici a 2014 ‐ 202
20 .
A Aso
ociación de Desenvolvem
D
mento Rural Condado ‐ Paradanta,
P
por acordo dee Xunta Dire
ectiva,
de d
data 15 de setembro de 2016 diispuxo convvocar un prroceso de sselección para a
contrratación de persoal, en relación á xeestión e apliccación do Prrograma de D
mento
Desenvolvem
Local participativo, deste GDR
R.
O prroceso garaantirá os principios dee igualdade
e, mérito e capacidadee, publicida
ade e
conco
orrencia, ap
plicando un sistema dee valoración imparcial, para o quee se proced
derá á
contrratación dun
nha entidad
de experta e independ
dente que leve a caboo o proceso
o e a
publicación das presentes
p
basses reguladooras.
Estass foron redacctadas tendo
o en conta a Instrución nº 1/2016, de
e 26 de Agossto de 2016, sobre
o pro
ocedemento de selección
n do equipo xestor dos Grupos de Desenvolvem
D
mento Rural (GDR)
na Medida LEADEER do PDR de
e Galicia 20114‐2020.
No caaso de que a Asociación non resulte seleccionadaa, como entidade colabooradora na xe
estión
da medida LEADEER de Galicia 2014‐2020, o proceso de
d selección quedará
q
anuulado, queda
ando a
e
de calquera tip
po de
Asociiación de Desenvolvemento Rural Condado – Paradanta eximida
reclamación por partes
p
dos asspirantes selleccionados.

II.‐ B
BASES REG
GULADORAS
BASEE 1.‐ OBXEECTO DA CO
ONVOCATTORIA
Os p
postos de trraballo, obxxecto deste proceso so
on os de XERENTE e A
ADMINISTRA
ATIVO,
vincu
ulados á xesttión de fondo
os obtidos p ara a execucción do Programa LEADEER 2014‐2020
0 pola
Asociiación de Desenvolvemento Rural Coondado ‐ Paraadanta.

1

RESO
OLUCIÓN de 11 de
d febreiro de 2016 pola que se ppublica o Acordo de 10 de febreirro de 2016 polo qque se aproban as
a bases
reguladdoras para a seelección de estra
atexias de desennvolvemento loccal, para a selección e recoñeccemento dos gru
upos de
desenvvolvemento rural como entidadess colaboradoras na xestión da medida
m
Leader de
d Galicia e paraa a concesión da
a axuda
preparaatoria, cofinancia
ada co Fondo Eurropeo Agrícola dee Desenvolvemen
nto Rural (Feader) no marco do PD
DR de Galicia 201
14‐2020,
e convóócase o correspon
ndente proceso de
d selección.
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BASEE 2: DESCR
RICIÓN DOS POSTOS,, REQUISITTOS E FUNC
CIÓNS.
A.‐ P
POSTO DE XERENTE:
X
As característicass do posto de
e “Xerente”, requisitos, e funcións so
on as seguinttes:

CARA
ACTERÍSTICA
AS DO POST
TO DE TRAB
BALLO









Tempo co
ompleto e de
edicación ex clusiva.
Incompattibilidades: non
n poderá oocupar cargo
os electos nos órganos doo GDR.
Horario: a convir.
Retribución: A retribución salariaal será como
o máximo aquela que eestablece AG
GADER
para dita categoría.
Duración: contrato po
or obra ou seervizo determ
minado.
Período de
d proba: 1 mes.
m
Centro dee Traballo: Sede ou sede s da Asociacción.
Necesariaa dispoñibilid
dade para reealizar despraazamentos.

REQU
UISITOS:










Posuír a nacionalidad
de Española,, a dun Estado membro da Unión Euuropea ou dalgún
d
o que, en virrtude de trattados internaacionais cele
ebrados polaa U.E. e ratifiicados
estado no
por Españ
ña, sexa de aplicación
a
a llibre circulacción de traba
alladores.
Ser maiorr de 18 anos e non alcan zar a idade de
d xubilación
n.
Estar en posesión do
o permiso dee conducir B e dispor de vehículo prropio para re
ealizar
desprazamentos.
decer enfermidades oou defectoss físicos que lle imppidan o normal
Non pad
desenvolvemento das funcións coorresponden
ntes ao posto
o de traballo .
Non estar incurso en causas de inncapacidade,, segundo a lexislación vi xente.
Non ser separado de
efinitivamentte, mediante
e expediente disciplinarrio, do servizzo, en
calquera das Administracións PPúblicas, nin
n estar inhabilitado parra o exerciccio da
función pública.
p
Os aspirantes, cuxa nacio
onalidade no
on sexa a eespañola deberán
acreditar igualmente
e, non estar sometidos a sanción diisciplinaria oou condena penal
da, no seu Esstado, o acceeso á función
n pública.
que impid
Titulación
n mínima req
quirida: Diploomatura Uniiversitaria/ Enxeñaría
E
Téccnica.

3
Proceso d
de selección de persoal
A
Asociación
de Desenvolvvemento Ru
ural Condado
o ‐ Paradantta.

OS COMPLEM
MENTARIOSS
COÑEECEMENTO
Valorrarase a form
mación comp
plementaria nas seguinte
es áreas, ten
ndo en contaa que unicam
mente
será puntuable, a formación
n acreditada por algún organismo
o
público
p
oficiaal ou por alggunha
ureza privada
a que conte con recoñecemento da Administracción para im
mpartir
entidade de natu
formaación.
o
o
o

FFormación específica en aspectos relacionados co desenvoolvemento rural /
lo
ocal.
F
Formación
en
n aplicaciónss informáticaas.
F
Formación
vinculada a coñecem
mentos adm
ministrativoss, en partticular
c
coñecemento
o da lingua ggalega.

FUNC
CIÓNS A REA
EALIZAR:

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

TTraballar parra a conseccución dos obxectivos marcados ppolos órgano
os de
d
decisión
da Asociación
A
dee Desenvolvvemento Rurral Condado ‐ Paradanta, para
o desenvolve
emento do PPrograma de
e Desenvolve
emento Locaal Participativo do
territorio do GDR 13
C
Colaborar
co
on estruturaas de desen
nvolvemento das Adminnistracións Locais,
L
A
Autonómicas
s, Estatais e nno seu caso, Comunitaria
as.
D
Dirixir
o equipo de xestió n do Program
ma LEADER do
d GDR 13
O
Ofrecer
Información e aseesoramento técnico a em
mprendedorees e empresas.
E
Exercer
a función de annimación e dinamización comarcal para a possta en
m
marcha
de iniciativas e prroxectos enm
marcados no Programa LLEADER.
Im
mpulsar a execución dde proxecto
os e actuacións aprobbadas dentrro do
P
Programa
LEA
ADER e dos pprogramas co
omplementa
arios a este.
A
Analizar
os proxectos quee se presentten para o se
eu financiam
mento, elaborar os
in
nformes técn
nicos das inicciativas e reaalizar o seu seguimento.
s
In
nformar á Xunta
X
Direct iva sobre o funcioname
ento e xesti óns que rea
alce o
e
equipo
xestor.
E
Elaborar
os in
nformes técnnicos de subvvencionalidade das iniciaativas.
C
Coordinar
oss diferentess procesos nos que participe a Associación e/ou os
e
encomendad
os pola Preesidencia ou a Xunta Directiva dda Asociació
ón de
D
Desenvolvem
mento Rural Condado ‐ Paradanta, para o deseenvolvemento de
p
programas
de
e desenvolveemento rural.
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o

Calquera outtra que lle sexa encom
C
mendada po
olos órganoss de decisió
ón da
A
Asociación,
así como os iinherentes ao
a Programa LEADER, quue sexan sina
alados
p
por
a Axencia Galega dee Desenvolve
emento Rural (AGADER).

B.‐ P
POSTO DE ADMINISTR
A
RATIVO:
As característicass do posto de
e “Administr ativo”, requiisitos, e funccións son as seguintes:

CARA
ACTERÍSTICA
AS DO POST
TO DE TRAB
BALLO







Tempo co
ompleto.
Horario: a convir.
Retribución: A retribu
ución salaria l será como máximo aquela que estaablece AGAD
DER
para dita categoría.
d proba: 1 mes.
m
Período de
Centro dee Traballo: Sede ou sede s da Asociacción.
Necesariaa dispoñibilid
dade para reealizar despraazamentos

REQU
UISITOS:










Posuír a nacionalidad
de Española,, a dun Estado membro da Unión Euuropea ou dalgún
d
o que, en virrtude de trattados internaacionais cele
ebrados polaa U.E. e ratifiicados
estado no
por Españ
ña, sexa de aplicación
a
a llibre circulacción de traba
alladores.
Ser maiorr de 18 anos e non alcan zar a idade de
d xubilación
n.
Estar en posesión do
o permiso dee conducir B e dispor de vehículo prropio para re
ealizar
desprazamentos.
decer enfermidades oou defectoss físicos que lle imppidan o normal
Non pad
desenvolvemento das funcións coorresponden
ntes ao posto
o de traballo .
Non estar incurso en causas de inncapacidade,, segundo a lexislación vi xente.
Non ser separado de
efinitivamentte, mediante
e expediente disciplinarrio, do servizzo, en
n estar inhabilitado parra o exerciccio da
calquera das Administracións PPúblicas, nin
p
Os aspirantes, cuxa nacio
onalidade no
on sexa a eespañola deberán
función pública.
acreditar igualmente
e, non estar sometidos a sanción diisciplinaria oou condena penal
da, no seu Esstado, o acceeso á función
n pública.
que impid
Titulación
n mínima req
quirida: F.P. 1er. Grao ou
u bacharelato
o
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OS COMPLEM
MENTARIOSS
COÑEECEMENTO
Valorrarase a form
mación comp
plementaria nas seguinte
es áreas, ten
ndo en contaa que unicam
mente
será puntuable, a formación
n acreditada por algún organismo
o
público
p
oficiaal ou por alggunha
ureza privada
a que conte con recoñecemento da Administracción para im
mpartir
entidade de natu
formaación.





Formació
ón específica vinculaada a coñecemento
os económ
mico financeiros
(particulaarmente contabilidade)
Formació
ón específica
a vinculada a coñecem
mentos en ofimática: ppaquete offfice e
internet
Formació
ón específicca vinculad
da a coñeceementos adm
ministrativoos: en particular
coñecem
mento da ling
gua galega.

FUNC
CIÓNS A REA
EALIZAR:










Xestión administrativ
a
va e contablee, baixo a supervisión e colaboración
c
n da Xerencia
a, que
coordinará o seu trab
ballo e marcaará as tarefas diarias a re
ealizar.
e
e reccepción posttal da entidade e xestiónn documental.
Atención telefónica, entrega
d rexistross de entradaa e saída de documenttación que aafecte os assuntos
Control dos
vinculado
os á execució
ón da Estrattexia de Dessenvolvemen
nto Local Paarticipativa (EDLP)
(
así como dos aprovisiionamentos necesarios na
n oficina da entidade.
X
na tramitación
t
dos expedie
entes, tanto na fase de soolicitude com
mo na
Apoio á Xerencia
fase de xustificación.
ón da aplicación informáttica do progrrama
Utilizació
Xestión e actualizació
ón diaria da s páxinas we
eb e das red
des sociais ddas que dispoña o
GDR.
e traballo e aaos cursos de
e formación aos que sexaa convocado
o/a.
Acudir áss reunións de
Calquera outra funció
ón de apoio ssolicitada po
ola Xerencia.

BASEE 3: PUBLICIIDADE DA CONVOCATO
C
ORIA
A ofeerta de contratación divulgarase poloos seguintes medios:
aa) Publicació
ón do anunccio da oferta no xornal de
e maior tirad
da a nivel proovincial.
b
b) Envío do
o anuncio da convocatooria, para as
a súa nece
esaria publiicación nos seus
taboleiro
os de anunciios aos conccellos do ámb
bito de actua
ación da Asoociación: A Cañiza,
C
6
Proceso d
de selección de persoal
A
Asociación
de Desenvolvvemento Ru
ural Condado
o ‐ Paradantta.

As Nevees, Arbo, Co
ovelo, Creceente, Mond
dariz, Mond
dariz‐Balnearrio,
Salvaterra de Miño e Salceda de CCaselas.

Ponteareas,

ón na páxin
na web da Asociación de Desenvvolvemento Rural Condado ‐
c) Publicació
Paradantta: http://selecciongdr133.blogspot.co
om.es/
d
d) Publicació
ón na páxina
a web de AGA
ADER http:///agader.xuntta.es
En tó
ódolos lugarees onde se publique
p
a offerta ou anu
uncio de contratación farrase constarr onde
se po
oderán descaargar as base
es da convoc atoria.

BASEE 4: SOLICIITUDES
PRESSENTACIÓN DE SOLICIT
TUDES
As so
olicitudes, dirixidas
d
á Asociación
A
dde Desenvo
olvemento Rural
R
Condaado – Parad
danta:
Concello de A Cañiza, C/ Oriente 11, 336880 ‐ A Cañiza (PONT
TEVEDRA), ppresentaransse por
C
de
e Selección da Asociació
ón de
correeo postal ceertificado, dirixidas á attención da Comisión
Desenvolvemento
o Rural Cond
dado ‐ Paraddanta, identtificando no sobre o possto de traba
allo ao
que sse opta: XEREENTE ou ADM
MINISTRATIV
VO
O aspirante, deb
berá xustificcar a súa reemisión envviando notifiicación, xunnto coa soliccitude
XO 1) e DNI,, ao correo electrónico
e
ccondadopara
adanta13@g
gmail.com, aantes das 24 horas
(ANEX
do últtimo día en que
q finaliza o prazo de ppresentación.
Aos eefectos de có
ómputo do prazo
p
para prresentar a so
olicitude e admisión, tom
marase como
o data
a quee conste no selo
s do certifficado de corrreos.

PLAZZO
O prazo para a presentació
ón da solicittude e docu
umentación acreditativa , iniciarse ao
a día
seguiinte ao da pu
ublicación do
o anuncio enn prensa (verr punto da base
b
3), e perrmanecerá aberto
a
un peeríodo de 20 días naturaiis.

DOCU
UMENTACIÓ
ÓN
A solicitude deb
be presentarrse no form
mato do Ane
exo I e deb
be acompaññarse da segguinte
documentación:
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Copia dell D.N.I.



Currículo
o vitae, en fo
ormato EURO
OPASS.
Para aqueles aspirantes que o p recisen o fo
ormato póde
ese descargaar no sitio web
w de
EUROPASSS https://eu
uropass.cedeefop.europa.eu/es
Copia au
utentificada do docum ento oficial acreditativo de estar en posesió
ón da
titulación
n requirida para
p
o posto..
Informe de
d vida labo
oral, para a a creditación da
d experienccia profesionnal.
Certificad
dos de empresa auutentificadoss, para a acreditaciión de tó
ódolos
coñecementos, no qu
ue se menci onen expressamente os méritos quee queiran ale
egarse
para a fasse de valoracción.





L ASPIRA
ANTES
BASEE 5.‐ ADMIISIÓN DE LOS
Esgottado o prazo
o de admisión
n das solicituudes, proced
derase á com
mprobación dda documenttación
preseentada e á elaboración
e
dunha
d
lista pprovisional de
d aspirantes na que se indicará tam
mén a
relaciión das perso
oas excluídas e a causa dda súa exclussión.
Esta llista publicarrase na páxin
na web da Associación, e na de AGAD
DER2.
Dado
o o tempo necesario para a compprobación daa documenttación, estím
mase, que a lista
provisional de aspirantes, pub
blicarase en 10 días natu
urais desde a data de finaalización do prazo
para presentación
n de solicitud
des.

PRAZZO PARA SU
UBSANACIÓN
N DE DEFECCTOS
En caaso de exclu
usión e de se
er esta emeendable, os aspirantes
a
excluídos podderán presen
ntar a
documentación complement
c
taria, por coorreo certifiicado, dirixid
do á sede dda Asociació
ón de
o Rural Cond
dado ‐ Paraddanta, no prrazo de 5 día
as naturais, ccontados de
esde o
Desenvolvemento
seguiinte ao da pu
ublicación da
a lista provis ional de aspirantes, a fin
n de poder e mendar o de
efecto
que m
motiva a excclusión.
Transscorrido estee período prrocederase á confección
n dunha Listta Definitiva coa relació
ón dos
aspiraantes admitiidos, e será exposta,
e
a effectos de pu
ublicidade, na
a páxina webb da Asociacción, e
na dee AGADER.

2

•

•

Páxina web da Asociació
ón http://seleecciongdr13.b
blogspot.com.é/
R http://agadeer.xunta.es
Páxina web de AGADER
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Así m
mesmo, coa publicación
p
da
d lista defin itiva indicaraase tamén a data e lugarr de realizaciión da
probaa escrita, quee non será antes do tran scurso de 72
2 horas dend
de devanditaa publicación.

S
N
BASEE 6.‐ COMIISIÓN DE SELECCIÓN
alizará as proobas e valora
acións
A enttidade encarrgada da realización do pproceso de selección, rea
destee procedemeento e emitirá un inform
me, de cada unha das fases do proceeso, coa pro
oposta
que rresulte.
Así m
mesmo, no seeu momento
o, emitirá un informe finaal, coa propo
osta de resol ución do pro
oceso,
que deberá seer referendado pola COMISIÓN DE SELECCIÓN DA ASOCIACIÓN
N DE
DESENVOLVMENTTO RURAL CO
ONDADO PA
ARADANTA.
Adem
mais, a Com
misión de Selección, ser á a encargaada de supe
ervisar, valoorar e resolvver as
alegaacións que po
oidan presen
ntarse durannte o proceso
o
Esta C
Comisión de selección esstará constituuída polas se
eguintes persoas:




mínguez Alfon
nso.
Presidentte D. Miguel Adolfo Dom
Vicepresidente D. Jua
an Pablo Casttillo Amigo.
X
Repressas Giráldez.
Vocal D. Xosé

mesmo podeerá formar parte
p
da Com
misión, con voz,
v
pero se
en voto, un representan
nte de
Así m
AGAD
DER.

CEDEMENT
TO DE SELEECCIÓN
BASEE 7.‐ PROC
O pro
ocedemento constará de
e tres partes::
11. Proba esscrita: 50% da puntuacción do procceso selectivvo. 10 punttos. Esta pro
oba é
eliminato
oria, polo que
e só pasaránn á seguinte fase
f
os aspirantes que a superen.
22. Entrevistta persoal: 25% da puntuuación do pro
oceso selectivo. 5 puntoss
33. Valoració
ón de mérito
os: 25% da puuntuación do
o proceso se
electivo. 5 puuntos
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PROBA ESCRITA
A
Consttará de douss exercicios
11. Primeiro exercicio tip
po test, que ssuporá o 60%
% da puntuacción total daa proba escritta e
será elim
minatorio.
22. Segundo exercicio en forma de Prreguntas abe
ertas que sup
porá un 40%
% do total da
ón da proba escrita.
puntuació

TEM ARIO
XEREENTE
1.
Estrutura económica e sociall do
territorio
da
de
Asociación
A
Desenvolvemento Rural Condaddo ‐
Paradanta.
Aspectos xeográficos do territtorio.
2.
Patrimonio natural e cultural.
Planificacción
3.
esttratéxica
en
desenvolvvemento rurral
4.
xestión
Evolución
n
e
do
desenvolvvemento rurral en Galiciaa.
5.
de
A
A
Axencia
Galega
Desenvolvemento Rural (AGADER
R)
6.
PDR de Galicia
G
(Decissión da Com
misión
Europea C (2015) 8144,
8
de 188 de
oria do PDR
R de
novembro, aprobato
Galicia 20
014‐2020.
7.
Resolució
ón de 11 de febreiro
f
de 22016
pola que se publica o Acordo d e 10
de febreeiro de 201
16 polo quee se
aproban as bases regguladoras paara a
selección
de
de
estratexias
e
desenvolvvemento local,
l
paraa a
selección e recoñ
ñecemento dos
grupos de
d desenvo
olvemento rural
como en
ntidades co
olaboradorass na
xestión da medida Leader de Galiicia e
para a concesión da a xuda
preparato
oria, cofinan
nciada co Foondo
de
Europeo
Agrrícola
ural (Feaderr) no
Desenvolvemento Ru

ADM
MINISTRATIVO
1.
Estrutura
a económicca e social do
de
territorio
o
da
A
Asociación
Desenvollvemento RRural Condado ‐
Paradanta.
Aspectos xeográficoos do territtorio.
2.
Patrimon
nio natural e cultural.
Galega
3.
A
Axencia
A
de
Desenvollvemento Ruural (AGADER
R)
Resolució
ón de 11 de febreiro de 2016
4.
pola que
e se publica o Acordo de
d 10
de febre
eiro de 20116 polo que se
aproban as bases regguladoras para a
n
de
eestratexias
selección
de
desenvolvemento local, para
a a
n e recoññecemento dos
selección
grupos de desenvoolvemento rural
como entidades coolaboradorass na
xestión da medida Leeader de Galicia e
para a concesióón da axuda
a
preparato
oria, cofinannciada co Fondo
Europeo
Agrrícola
de
Desenvollvemento Ruural (Feaderr) no
marco do
o PDR de Gaalicia 2014‐2
2020,
e convócase o correspond
dente
proceso de
d selección..
Redacción
de
entos
docume
5.
administrrativos.
Procesadores de texxto: Word. Follas
F
6.
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8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

marco do
o PDR de Ga
alicia 2014‐22020,
e convó
ócase o corresponddente
proceso de
d selección..
práctica
Coñecem
mento
e
da
tramitació
ón de subvencións Leadeer.
7.
Lei 5/20
016, de 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia.
Decreto 37/2014, de
e 27 de maarzo, 8.
polo que se declaran
n zonas espeeciais
de consservación os
o lugares de
importancia comunitaria de Gali cia e
Rede
apróbasee o Plan director da R
Natura 20
000 de Galiciia.
Lei 7/2011, de 27 de outubroo, do
turismo de
d Galicia.
Lei 9/201
13, de 19 de decembroo, do
emprendemento
e
da
competitividade
de
económica
e
Galicia.
Lei 9/20
007, de 13
3 de xuño,, de
subvenció
óns de Galiciia.
Lei 39/20
015 de 1 de outubroo, do
procedem
mento administrativo coomún
das Administracións Públicas.
P
O asociaccionismo. Concepto,
caracteríssticas e norm
mativa que o
regula
Normativva Comunitarria de Aplica ción:
a. Regulamento (UE
E) 1303/20133, do
Parlamento Eurropeo
e do
Consello, de 17 de decembroo.
b. Regulamento (UE
E) 1305/20113 do
Parlamento Eu
uropeo e do
Consello, de 17 de decembroo.
c. Regulamento (UE
E) nº 1306/22013
do Parlamento
P
Europeo e do
Consello, de 17 de decembroo.
d. Regulamento de
elegado (UEE) nº
807/2
2014 da Com
misión, de 111 de
o
marzo,
que
completa
E) nº 1305/22013
Regulamento (UE
do Parlamento
P
Europeo e do
Consello.
e. Regulamento de execución (UE)
nº 80
08/2014 da Comisión, dde 17
de xu
ullo.
f. Regulamento de execución (UE)

de cálculo: Excel. Foollas de cállculo:
e datos: Acccess. Princcipais
Bases de
funcións e utilidaddes. Creació
ón e
estrutura
ación de docuumentos.
Internet: conexión, navegació
ón e
procura. Correo elecctrónico. De
eseño
básico de
e páxinas weeb.
Teoría e práctica
p
da ccontabilidade
e.
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nº 80
09/2014 da Comisión, dde 17
de xu
ullo.

Unhaa vez realizad
da a proba escrita
e
e no prazo máxim
mo de 7 días naturais puublicarase, na
a web
da Associación de Desenvolvem
mento Rurall Condado ‐ Paradanta
P
e na de AGAD ER:




untuacións obtidas poloss participante
es.
As pu
A datta de inicio da
d seguinte faase.
As persoas citad
das para a pprimeira entrevista así como, o caalendario de
e días
c
ppara cada día
a.
previstos para as consecutivaas entrevistass e persoas convocadas

ENTR
REVISTA PEERSOAL
Os asspirantes qu
ue pola pun
ntuación obttida houbesen superado
o a fase annterior, pasa
arán a
realizzar unha entrevista perso
oal, dunha duuración apro
oximada de 15‐20
1
minutoos por candid
dato.
A en
ntrevista terá como finalidade prinncipal comprobar a ido
oneidade doos aspirantes e a
capaccidade e disposición doss mesmos paara o desenvvolvemento dos postos e tarefas ao
os que
opten
n.
A enttrevista persoal suporá un 25 % da cuualificación final
f
no proce
eso.
Finaliizadas as entrevistas
e
de
d tódolos candidatos para cada
a un dos ppostos oferttados,
publicarase unh
ha listaxe coas puntuuacións obtidas na páxina
p
webb da Asociación
pot.com.é/ ),, e na de AGA
ADER. (http://agader.xunnta.es)
(http://seleccionggdr13.blogsp

VALO
ORACIÓN DOS
D MÉRIT
TOS ACRED ITADOS
Finaliizada a últim
ma entrevista
a e publicaddas as puntu
uacións obtid
das nesta fasse, disporase dun
prazo
o de 7 días naturais para realizar o esstudo e comprobación dó
ós currículoss vitae cos méritos
m
acred
ditados.
Ao effecto, valoraarase toda a documentaación achegaada segundo
o os criterioss establecido
os nas
preseentes bases, aplicando oss baremos prrevistos nas mesmas.
O barremo aplicab
ble á valoración dos mériitos suporá un
u 25 % da cualificación ffinal no procceso.
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q nos mériitos que se aacrediten en formación, unicamente será puntua
able, a
Hai que sinalar, que
mo público oficial ou po
or algunha entidade
e
de natureza prrivada
impartida por alggún organism
ormación
que cconte con reccoñecementto da Adminiistración parra impartir fo

Os m
méritos puntuaranse, seggundo cúmppranse ou no
on os requissitos mínimoos e os valo
orados
positivamente segundo a seguinte táboa:

A.‐ P
POSTO XERENTE
A – Formaciión académica.
Diplo
omatura univversitaria ou
u enxeñaría técnica en
n especialidades agraria//forestal
/agro
opecuaria 0,4 puntos
B – Formaciónn Complementtaria
Form
mación especíífica vinculada
a ao Desenvoolvemento Ru
ural. 0,1 puntos / cada 220 horas
acred
ditadas por unha Universid
dade, Institucción Pública, Colexio Profe
esional ou cenntros de
formación acreditaados.
Form
mación especíífica vinculada
a a coñecem
mentos económico financeiros ou relaccionados
indireectamente co
o desenvolvem
mento local – rural. 0,05 puntos/
p
cada 20 horas acreeditadas
por u
unha Universidade, Institu
ución Pública,, Colexio Proffesional ou centros
c
de foormación
acred
ditados.
Form
mación específfica vinculada
a a coñecemeentos ofimáticcos e particularmente co manexo
de ssistemas de información xeográfica, ccartografía e deseño gráfico. 0,1 punnto por
formación acreditaada
C – Forrmación especcífica vinculadda a coñecem
mentos administrativos.

Máx.
M
0,,4pts.

Máx.
M
0, 8 pts.

Máx.
M
0,4 pts.

Certifficado de Linggua Galega. CE
ELGA 3 / 0,1 ppuntos (só valorarase o nive
el máis alto)
Certifficado de Linggua Galega. CE
ELGA 4 /0,2 p untos, ou equivalente a effectos académ
micos,
tal e como regula a ORDEN de 10
1 de febrero de 2014 por la que se mod
difica la Ordenn de 16
de julio de 2007, por
p la que se regulan
r
los cerrtificados oficciales acreditativos de los n iveles
onocimiento de
d la lengua ga
allega (Celga) . (só valoraraase o nivel máis alto)
de co
Acred
ditación de nivel de inglés B1
B ou superioor. 0,2 puntos
D – Experienncia profesion
nal.

Máx.
M
3 pts.

Experiencia acreditada polo can
ndidato no dessempeño do posto
p
de xerente en relacióón coa
ón de program
mas de desenvvolvemento loocal participativo. 0.5 puntos/ano. Máxim
xestió
mo 3
punto
os
Experiencia acreditada polo can
ndidato no dessempeño do posto
p
de técnico en relacióón coa
ón de program
mas de desenvvolvemento loocal participativo. 0.25 pun
ntos/ ano. Mááximo 2
xestió
punto
os
Experiencia como técnico ou xe
estor de fondoos noutras enttidades públiccas. 0,12 puntoos /ano.
Máximo 1 punto
Por eexperiencia co
omo técnico ou xestor de foondos noutrass entidades prrivadas. 0,06 ppuntos/
ano. Máximo 1 punto
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E.‐ Outrros méritos
Valorración da capaacidade de tra
aballo en equiipo. 0,2 punto
os
Valorración da expeeriencia na dirección de peersoal ou equipos humanos. 0,2 puntos.
Totall

Máx.
M
0,4 pts.

Máx.
M
5 pts.

Sumaa A + B + C + D +E
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POSTO ADM
MINISTRATIVO
B.‐ P
A – Formación complementtaria
Formaación específica na rama ad
dministrativa. 0,4 puntos
Formaación específiica vinculada a coñecemenntos económico‐financeiros (contabilidaade), 0,1
punto
os / cada 20 horas acreditadas por u nha Universid
dade, Institucción Pública, Colexio
Professional ou centtros de formación acreditaddos. Máximo 0,5 puntos
Formaación específfica vinculada a coñecemeentos ofimáticos. 0,1 puntos / cada 220 horas
acreditadas por un
nha Universid
dade, Instituciión Pública, Colexio
C
Profesional ou cenntros de
formaación acreditaados. Máximo 0,5 puntos
Formaación específfica vinculada
a ao desenvoolvemento rurral. 0,1 puntos / cada 220 horas
acreditadas por un
nha Universid
dade, Instituciión Pública, Colexio
C
Profesional ou cenntros de
formaación acreditaados. Máximo 0,4 punto
B – Formación especcífica vinculadda a coñecementos administrativos.
Certifficado de Lingua Galega. CE
ELGA 3 / 0,1 puuntos (só valo
orarase o nivel máis alto)
Certifficado de Lingua Galega. CE
ELGA 4 /0,2 puuntos (só valorarase o nivel máis alto)
C – Experienccia profesiona
al.
Experriencia acredittada polo cand
didato no dessempeño do posto
p
de administrativo en relación
coa xeestión de programas de de
esenvolvemennto local partiicipativo. 0.5 puntos/ano. M
Máximo
3 pun
ntos
Experriencia acredittada polo cand
didato no dessempeño douttros postos en
n relación coaa xestión
de pro
ogramas de desenvolvemento local partticipativo. 0.25
5 puntos/ ano
o. Máximo 2 ppuntos
Experriencia acredittada polo can
ndidato comoo administratiivo noutras entidades púbblicas ou
privad
das. 0,12 punttos /ano. Máxximo 1 punto
Total

Máx.
M
1,8
8 pts.

Máx.
M
0.2 pts.

Máx.
M
3 pts.

Máx.
M
5 pts.

Sumaa A + B + C + D
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Transscorrido o prrazo de 7 días naturais ppara realizarr o estudo e comprobac ión dós currrículos
vitae e aplicación
n de baremo
os aos mérit os acreditad
dos, publicarase a listaxee das puntua
acións
outorrgadas aos candidatos.
Dado
o que esta faase é a últim
ma do processo, na mesm
ma data publicaranse tóddalas puntua
acións
obtid
das polos can
ndidatos en cada
c
fase, e aas puntuació
óns FINAIS, que
q serán o rresultado da suma
de tó
ódalas puntuaacións.
As pu
untuacións finais
f
e o desglose das obtidas publicaranse na
n páxina w
web da Asociación
(http://seleccionggdr13.blogsp
pot.com.é/), e na de AGA
ADER. (http:///agader.xunnta.es)

VA E CONTR
RATACIÓN
N
BASEE 8‐ CLASIFFICACIÓN DEFINITIVA
Aqueel aspirante que
q obtivese
e a maior puuntuación TO
OTAL, accede
erá directam
mente ao possto, os
dous aspirantes seguintes
s
en
n puntuaciónn obterán un
nha “reserva
a de praza” cconstituíndo unha
lista d
de espera, para
p
o caso de
d que a perrsoa seleccio
onada en primeiro lugar,, renuncie á praza
ou no
on supere o período
p
de proba.
p
Esta lista de espeera utilizarase para cub rir as vacantes que se produzan
p
unnha vez iniciado o
odo de contraatación.
perío
O Comité de Seleección ten fa
acultade paraa declarar o proceso desserto, de noon alcanzar ningún
n
dos aaspirantes, oss requisitos mínimos
m
estaablecidos

ACIÓNS, IM
MPUGNACCIÓNS E INCIDENCIASS
BASEE 9.‐ ALEGA
A con
nvocatoria, as
a súas base
es e as fase s do proceso de selecciión, poderánn ser impugnadas
poloss interesadoss presentand
do recurso oou alegacións, por escrito
o, á Comisióón de Selecciión da
Asociiación de Deesenvolveme
ento Rural Coondado ‐ Paaradanta. Devanditos esccritos remitiranse,
por ccorreo postaal certificado
o, dirixido á atención da Comisión de
d Selección da Asociación de
Desenvolvemento
o Rural Cond
dado ‐ Paraddanta, citando no sobre
e: “ALEGACIÓ
ÓNS AO PRO
OCESO
DE SELECCIÓN DE
D XERENTE OU DE AD MINISTRATIV
VO”, á sede
e da Asociacción: Concello da
Cañizza, C/ Orien
nte, 11, 36880 A Cañizaa (PONTEVEEDRA). No caso de quee algún cand
didato
quixeese impugnar algunha da
as fases do pproceso, pod
derá expor Alegacións
A
annte a Comisión de
Seleccción no praazo de 3 día
as naturais ddende a datta en que se
s dea publiicidade á lissta de
aspiraantes que paase á fase seguinte, debeendo resolve
er a comisión
n no prazo dee tres días. En
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caso, de que revissada a impuggnación o caandidato e esste supere a fase impugnnada, engadirase a
de persoas seleccionada
s
s; o que seráá publicado para tódoloss efectos noss mesmos medios
m
lista d
nos q
que se publiccan as listas.
Se deesexa impuggnar todo o proceso, o pprazo será de
d 3 días natturais desdee a publicación do
anuncio da convo
ocatoria e ofe
erta de cont ratación.
A Comisión de Selección
S
qu
ueda faculta da para ressolver cantass incidenciass preséntense no
desen
nvolvemento
o do processo de seleccción e até a proposta de
d contratacción, así com
mo de
resolvver o conven
niente para a boa orde d o proceso se
electivo.
A Comisión de Seelección resolverá o reccurso ou aleggacións pressentados no prazo de 20
0 días
pción. Si a resolución fose desfavorable, o innteresado poderá
naturrais dende a súa recep
preseentar as Aleggacións ante AGADER.

En A Cañiza, a 15 de ssetembro de
e 2016
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A
ANEXO I
MODELLO “INSTTANCIA
A SOLICIT
TUDE”
D/Dn
na…………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………, con Docum
mento
Nacio
onal de Identidade número ………………
……………………………………e enderezo
o en
………………………………., CP ………
……………………
…….C/…………
……………………
……………………
…, nº……………
…………
Teléfono Fixo…………………………
……………………
……..móbil……
……………………
……………………
………
EXPÓ
ÓN:
1º Qu
m
o aanuncio publicado en ………………………
…..……...., de
e data
ue tivo coñeecemento mediante
……………………., daa convocatoria realizadaa pola Asociaación de Desenvolvemennto Rural Con
ndado
‐ Parradanta paraa a contrata
ación de peersoal do po
osto de trab
ballo de: (tááchese o quee non
proceeda) XERENTTE / ADMINISTRATIVO
O, no marco
o do desenvolvemento e execució
ón do
Progrrama LEADER
R 2014 ‐2020
0, e está inteeresado en participar
p
no proceso de sselección.
2º Qu
ue coñece e acepta as Bases do procceso de Selección para a contratacióón de persoa
al para
a exeecución do Programa LEADER
L
polaa Asociación
n de Desenvvolvemento Rural Cond
dado ‐
Parad
danta.
3º Que reúne oss requisitos mínimos esttablecidos na convocato
oria, en conccreto, na BA
ASE 2:
DESC
CRICIÓN DOS POSTOS, RE
EQUISITOS E FUNCIÓNS.
ue adxunta á presente instancia a doocumentación que se indica na folla aanexa.
4º Qu
Polo que SOLICITTA
Que se teña por presentada a presente instancia xunto cos documentos quue a acompañan e
admíttase, ao obxxecto de partticipar nas prrobas de selección convo
ocadas para cubrir a praza de:
(táchese o que no
on proceda) XERENTE
X
/A
ADMINISTRA
ATIVO
Lugarr, data e sinaatura do soliccitante:

A/A Presideente da ASOC
CIACIÓN DE DESENVOLV
VEMENTO RU
URAL CONDA
ADO ‐ PARAD
DANTA
Conncello de A Cañiza
C
C/ Orien
nte, 11
36880 A Cañi za (PONTEVE
EDRA)

18
Proceso d
de selección de persoal
A
Asociación
de Desenvolvvemento Ru
ural Condado
o ‐ Paradantta.

ANEEXO Á SOLLICITUDE: DOCUME NTACIÓN
N QUE SE ACOMPAÑ
A
ÑA
(Sinalar cunha X)

□.‐

C
Copia do D.N
N.I

□.‐ CCurrículo vitaae, en formatto EUROPASS.
□.‐

Copia do documento oficial
o
acrediitativo de esstar en pose
esión da tituulación requ
uirida para o
posto
o.

□.‐ CCopia da doccumentaciónn que acreditte tódolos coñecementoos, méritos e experienciaa profesional
que q
queiran alegaarse para a fase de valor ación de mé
éritos.

□.‐ O
Outros (especcificar)

Notass aclaratorias
** A efectos com
mprobatorios,, poderá reqquirirse a doccumentación
n orixinal parra a súa com
mpulsa antess
da co
ontratación.
** No
on se valorarrán os mérito
os non acredditados conveenientementte.
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