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Administración Local
Municipal
Boiro
Anuncio de publicación de Bases e convocatoria de proceso selectivo de auxiliares de policía local 2022
ANUNCIO DAS BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO DE 5 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL (PERSOAL LABORAL TEMPORAL) POR UN PERÍODO DE ATA 6 MESES Ó LONGO DO EXERCICIO 2022 E LISTAXE DE CONTRATACIÓN.
Por acordo da Xunta de Goberno Local de data de 06/04/2022 aprobouse a convocatoria e as bases que a continuación se transcriben para a selección de cinco auxiliares de policía local por un período de ata seis meses ó longo do
exercicio 2022 e listaxe de contratación.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

“BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE 5 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL (PERSOAL
LABORAL TEMPORAL) POR UN PERÍODO DE ATA 6 MESES Ó LONGO DO EXERCICIO 2022 E LISTAXE DE CONTRATACIÓN.
1º .-OBXECTO: A regulación do procedemento para a cobertura con carácter laboral temporal de 5 postos de auxiliar
de policía local que desempeñarán as funcións de apoio e de auxilio ós membros do corpo de Policía Local no marco do
disposto na lexislación de corpos e forzas de seguridade, atendendo ós termos que refire o artigo 95 da Lei 4/2007, do
20 de abril de Coordinación de Policías Locais.
As contratacións realizaranse ó longo do ano natural 2022 en función das necesidades deste municipio.
2º.- MODALIDADE DE CONTRATACIÓN: Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral
temporal “por circunstancias da produción” ó abeiro do Real Decreto 2720/1998 de 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de duración determinada.
3º.- SISTEMA DE ACCESO: oposición libre.
4º.- LEXISLACIÓN APLICABLE: En canto a regulación das condicións do contrato laboral temporal estarase ó disposto
no Texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro
e resto de disposicións normativas aplicables a esta materia.
5º.- REQUISITOS DOS CANDIDATOS.
Para poder tomar parte no proceso selectivo será necesario que os aspirantes reúnan, na data de finalización do
prazo de presentación de instancias, os seguintes requisitos segundo o establecido no artigo 56 do RDLex 5/2015 texto
refundido do Estatuto Básico do Empregado Público e nos artigos 35 e 95 da Lei 4/2007 de Coordinación de Policías
Locais de Galicia:
a) Ser español ou nacional dun Estado membro da Unión Europea, nos termos previstos no artigo 57 do texto refundido
da Lei do Estatuto básico do empregado público aprobado a través do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.
c) Ter cumpridos os dezaoito anos e non exceder, de ser o caso, a idade máxima establecida no artigo 53.1.c) do Real
decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.
d) Non ter sido condenado/a por delito doloso nin separado/a mediante expediente disciplinario do servizo 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.
e) Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente ou en condicións de
obtelo na data en que termine o prazo de presentación de instancias.
No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán acreditar a súa homologación.
f) Ter unha estatura mínima de 1,65 metros para os homes e 1,60 metros para as mulleres.
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b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do posto.
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Todos os requisitos anteriores deberán posuírse no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manterse durante o procedemento de selección, contratación e/ou permanencia na listaxe de reserva.
g) Presentación dun certificado médico no que se faga constar expresamente que o aspirante reúne as condicións
físicas e sanitarias para a realización dos exercicios físicos que se especifican para a fase de oposición nas presentes
bases, e que non se padece enfermidade, nin se está afectado/a por limitación física ou psíquica que impida ou sexa
incompatible co desenvolvemento das funcións do posto de traballo. O anterior non excluirá as comprobacións posteriores
do que se reflicte no certificado médico.
6º.- FORMA E PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:
As persoas que desexen tomar parte nesta selección deberán presentar as súas instancias dirixidas ó señor AlcaldePresidente, en modelo que se engade como ANEXO, na sede electrónica do Concello de Boiro https://boiro.sedelectronica.
gal ou no Rexistro Xeral do Concello de Boiro en horario de atención ó público (de luns a venres de 9:00 a 13:30) durante
o prazo de DEZ DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial
da Provincia da Coruña. No caso de ser presentadas por correo ou noutros rexistros, e a efectos de poder realiza-lo seu
seguimento, as persoas solicitantes deberán remitir unha copia da instancia xa rexistrada mediante correo electrónico
dirixido a persoal@boiro.org.
As persoas aspirantes deberán indicar na súa solicitude, na epígrafe «Idioma do exame», se o texto do exercicio deberá
entregarse en idioma galego ou en idioma castelán. Unha vez realizada a opción e presentada a súa solicitude, a persoa
aspirante non poderá modificar a opción. No caso de non elixir idioma entregarase o exame en idioma galego.
Xunto coa solicitude para tomar parte neste proceso selectivo as persoas aspirantes deberán achega-la seguinte
documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento (copias electrónicas):
- DNI.
- Titulación.
- Certificado médico nos termo sinalados.
- Certificado de estudos da lingua galega (Celga 3 ou equivalente) expedido polo centro de estudos onde o solicitante
cursou os estudos de ensino secundario obrigatorio.
Non será necesario achegar os documentos que xa foron presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa
interesada deberá indicar en que momento presentou os citados documentos.
Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderase que os/as interesados/as aceptan
e acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria.
As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada. A consignación
de datos falsos na solicitude ou na documentación achegada polos aspirantes sancionarase coa anulación da solicitude,
sen prexuízo das demais medidas legais que correspondan.
O feito de figurar incluído na relación de admitidos non prexulga que se lle recoñeza aos interesados a posesión dos
requisitos esixidos no proceso selectivo convocado, os cales deberán ser xustificados documentalmente no suposto de que
os aspirantes superen a proba selectiva.
7º.- CONTIDO, DESENVOLVEMENTO E CUALIFICACIÓN DAS PROBAS SELECTIVAS:
- Expirado o prazo de presentación de solicitudes, o alcalde presidente ditará resolución declarando aprobada a listaxe
provisional de admitidos e excluídos, con indicación das causas de exclusión, que se fará pública no taboleiro de anuncios
da Casa Consistorial e na web www.boiro.org.

- Unha vez transcorrido o prazo de reclamacións e resoltas as alegacións presentadas, por medio de Resolución da
Alcaldía aprobarase a lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos así coma a composición do tribunal, que se
publicará no taboleiro de anuncios do Concello e e na web www.boiro.org. Fixará tamén a data, hora e lugar na que deberá
constituírse o tribunal e data, hora e lugar para o comezo das probas selectivas.
- As persoas aspirantes concorrerán provistas do seu DNI, documento fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo
do tribunal, e tamén dos medios materiais adecuados que sexan necesarios para a práctica daqueles. Serán convocados
en chamamento único, quedando excluídos da oposición os que non comparezan, agás nos casos de forza maior debidamente xustificados e apreciados libremente polo tribunal.
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- As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de DEZ días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación da mentada resolución, para a presentación de reclamacións e subsana-lo/s defecto/s que motivaron a súa exclusión.
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- Os anuncios de celebración das sucesivas probas ou exercicios, si eso procedese, con indicación do lugar e hora en
que tivesen lugar, exporanse no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial e na web municipal www.boiro.org, ó menos con
2 días de antelación.
8º.- TRIBUNAL CUALIFICADOR:
Estará formado por un Presidente e un secretario e por tres vogais designados pola Alcaldía na mesma Resolución
pola que se aproba a lista definitiva de persoas candidatas admitidas e excluídas. Todos os vogais deberán posuír nivel de
titulación igual ou superior ás esixidas para o acceso ás prazas convocadas.
Conforme o artigo 6.1 do Decreto 243/2008, de 16 de outubro, terase en conta a normativa en materia de igualdade
para a composición paritaria do tribunal cualificador.
Este tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos seus membros, titulares ou
suplentes indistintamente, sendo sempre necesaria a presenza do Presidente e do Secretario.
Este tribunal, por medio do seu Presidente, poderá dispoñe-la incorporación ó mesmo de Técnicos cualificados para
colaborar nas tarefas de puntuación, baixo a dirección do tribunal, actuando con voz pero sen voto.
9º.- PROBAS SELECTIVAS:
Realizaranse segundo o establecido na Orde do 28 de xaneiro de 2009 pola que se determinan as probas de selección, temarios e baremos de méritos para o ingreso, promoción interna e mobilidade nos corpos de policías locais, para a
integración dos vixilantes e auxiliares de policía ou interinos, para o acceso como vixilantes municipais e a contratación de
auxiliares de policía de tempada.
9.1. Comprobación da estatura e probas de aptitude física.
-Comprobación da estatura.
Ao comezo realizarase o control da estatura dos/as aspirantes. Os mínimos son os que rexen para o ingreso nos
corpos de policía local: 1,65 metros para os homes e 1,60 metros para as mulleres.
-Probas físicas.
As probas físicas cualificaranse de apto/non apto. Para obter a cualificación de apto os aspirantes deberán acadar as
marcas mínimas ou non superar as máximas que se establecen para cada proba.
9.1.1. Potencia tren inferior: salto vertical.
Realizarase nun ximnasio ou lugar semellante con chan horizontal e cunha parede vertical e lisa.
O aspirante colocarase en posición de partida, en pé, de lado xunto a unha parede vertical, cun brazo totalmente
estendido cara a arriba e sen levantar os calcañares do chan, e marcará coas dedas a altura que alcanza nesa posición. O
exercicio executarase, separándose 20 centímetros da parede e saltando tan alto como poida, marcando novamente coas
dedas o nivel alcanzado.
Para a correcta realización da proba deberanse observar as seguintes regras:
-Pódense mover os brazos e flexionar o tronco e os xeonllos, pero non se pode separar do chan
ningunha parte dos pés antes de saltar.
-Hai que realizar o salto cos dous pés ao mesmo tempo.
-Permítense dous intentos, só aos aspirantes que fagan nulo no primeiro.

18-36 ANOS

37-48 ANOS

49 ANOS OU MAIS

HOMES

41 cm

33 cm

29 cm

MULLERES

32 cm

28 cm

25 cm

9.1.2. Resistencia xeral: carreira de 1.000 metros lisos.
Realizarase en pista de atletismo ou en calquera zona totalmente chaira de terreo. O/a aspirante colocarase na pista
no lugar indicado. A posición de saída realizarase en pé. Só se permite un intento. O/a aspirante que abandone a carreira
quedará excluído.
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A distancia entre a marca feita desde a posición de partida e a acadada co salto deberá ser igual ou superior á mínima
(en centímetros) establecida no seguinte cadro para cada sexo e grupo de idade.
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A proba consistirá en correr a distancia de 1.000 metros no tempo máximo (en minutos e segundos) que se recolle na
seguinte táboa para cada sexo e grupo de idade:
18-36 ANOS

37-45 ANOS

46 ANOS OU MAIS

HOMES

4´30´´

5´00´´

5´15´´

MULLERES

5´00´´

5´30´´

5´45´´

9.2. Proba de coñecementos.
A proba de avaliación dos coñecementos dos/as aspirantes deberá amosar o dominio dos contidos do temario que se
inclúe no punto 5.
Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 50 preguntas tipo test, con 4 alternativas de resposta cada
unha, que serán propostas polo tribunal. Os/as aspirantes disporán dun tempo máximo dunha hora para a súa realización.
A proba cualificarase polo tribunal de cero a dez puntos, sendo preciso acadar cinco puntos como mínimo, para non
quedar eliminado/a. A cualificación farase atendendo a seguinte fórmula: N= (A-F/3)/5.
Sendo N= nota final da proba; A= preguntas acertadas;
F= preguntas erradas ou non respostadas.
Teranse en conta as normas de dereito positivo relacionadas co contido do temario que no momento da publicación
desta convocatoria conten con publicación oficial no boletín ou diario correspondente, aínda que a súa entrada en vigor
estea diferida a un momento posterior.
No prazo das vinte e catro (24) horas seguintes publicaranse o contido do exercicio e as respostas correctas no mesmo
lugar en que se realizou e no portal web da Agasp.

9.3. Coñecemento da lingua galega.
Consistirá na tradución dun texto do castelán para o galego e doutro texto do galego para o castelán. Os textos serán
elixidos polo tribunal inmediatamente antes de realizarse a proba.
O exercicio terá unha duración máxima dunha (1) hora e realizarase inmediatamente despois do remate da proba de
coñecementos.
O exercicio valorarase como apto/a ou non apto/a e para superalo será necesario obter o resultado de apto/a. Corresponderalle ao tribunal determinar o nivel de coñecementos exixido para acadar o resultado de apto/a.
Estarán exentas de realizar este exercicio as persoas aspirantes que acrediten que, dentro do prazo sinalado para
presentar a solicitude para participar no proceso selectivo, posuían o Celga 3 ou o equivalente debidamente homologado
polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa disposición adicional segunda
da Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da
lingua galega (DOG núm. 146, do 30 de xullo).

10º.- TEMARIO.
1. O municipio. Concepto e elementos. Competencias municipais. A organización e funcionamento do municipio. O
Pleno. O alcalde. A Xunta de Goberno Local. Outros órganos municipais.
2. Ordenanzas, regulamentos e bandos. Clases e procedemento de elaboración e aprobación.
4. Lei de coordinación das policías locais de Galicia e normas de desenvolvemento. Réxime disciplinario: disposicións
xerais e faltas disciplinarias.
5. A actividade da policía local como policía administrativa I: consumo. Abastos. Mercados. Venda ambulante. Espectáculos e establecementos públicos.
6. A actividade da policía local como policía administrativa II: urbanismo. Infraccións e sancións. A protección ambiental: prevención e calidade ambiental, residuos e disciplina ambiental.
7. Delitos e faltas. Circunstancias modificativas da responsabilidade criminal. Persoas responsables: autores e
cómplices.
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3. A licenza municipal. Tipos. Actividades sometidas a licenza. Tramitación.
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8. Delitos contra a seguranza viaria. Faltas cometidas con ocasión da circulación de vehículos de motor. Lesións e
danos imprudentes.
9. Lei de seguranza viaria. Regulamentos de desenvolvemento. Estrutura e conceptos xerais.
10. Normas xerais de circulación: lugar na vía, velocidade, prioridade de paso, cambios de dirección e sentido. Adiantamentos. Parada e estacionamento.
Vehículos e transportes especiais. Cinto e casco de seguranza.
11. Circulación por zonas peonís. Comportamento en caso de emerxencia. Sinais de circulación. Clasificación e orde
de prioridade. Carencia do seguro obrigatorio.
12. A policía como servizo público. A policía local como policía de proximidade e de servizo. O auxiliar de policía e as
súas funcións. Responsabilidades do auxiliar de policía.

11º.- FORMALIZACIÓN DAS CONTRATACIÓNS:
Establecida a puntuación final de cada aspirante, o tribunal elevará proposta de contratación temporal das sete primeiras persoas candidatas que superasen o proceso selectivo, e que obtivesen a maior puntuación por orde decrecente.
Cas demais persoas candidatas que superasen o proceso selectivo, crearase una listaxe de contratación coa finalidade
de atender a posibles baixas nas prazas cubertas, a resultas do proceso selectivo previsto na presente convocatoria. Así,
os integrantes da mesma unicamente serán titulares dunha expectativa de dereito a ser contratados temporalmente por
orde de puntuación.
En caso de empate na puntuación final do proceso selectivo establécese a seguinte orde de prioridade:
Por ser un grupo con infrarrepresentación do sexo feminino, e en aplicación do disposto no artigo 49 do Decreto lexislativo 2/2016, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma
de Galicia en materia de Igualdade, preferencia da muller respecto do home.
De persisti-lo empate, dirimirase por sorteo público a celebrar ante o Tribunal Cualificador, do que se levantará a acta
correspondente.

12º.- CURSO DE FORMACIÓN
As persoas aspirantes aprobadas e as incluídas na lista de reserva deste proceso selectivo deberán superar un curso
de formación teórico-práctico na AGASP como requisito indispensable para ser contratadas como auxiliares de policía local,
de conformidade co disposto no artigo 95.6 da Lei 4/2007, do 20 de abril, e no artigo 48 do Decreto 243/2008, do 16
de outubro.
Só estarán dispensadas de realizar este curso aquelas persoas que xa o realizasen durante os últimos catro anos,
contados desde a súa superación, debendo cursarse e superarse novamente transcorrido o devandito período.
No caso da non incorporación ao curso ou de abandono deste sen rematalo, salvo por causas excepcionais, considerarase que a persoa aspirante non superou o proceso selectivo.

2. As comunicacións realizaranse polo medio máis urxente, que permita a constancia da recepción destes.
O chamamento poderase facer telefonicamente en supostos de urxencia, cando a súa non cobertura por esta forma
puidese orixinar graves prexuízos no funcionamento e/ou prestación do servizo público.
Os chamamentos telefónicos faranse entre as 8 horas e as 15 horas, e o funcionario que os realice fará constar mediante dilixencia a realización de tales chamamentos, e se tiveron ou non resposta. Estes chamamentos poderán realizarse
en presenza dunha testemuña.
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13º.- PROCEDEMENTO CHAMAMENTO:
1. Producida a necesidade de contratación laboral temporal dun posto de traballo de auxiliar de policía local, o departamento de persoal avisará á persoa que, segundo a orde de prelación que figura na lista lle corresponda ser contratada. No
caso de que esta persoa non estea dispoñible ou renuncie a ocupar o posto de traballo seguirase o chamamento segundo
o orde de prelación establecido na lista.
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Os integrantes das listas que, sendo chamados para facer efectiva a contratación, segundo o disposto neste artigo
renunciaran a esta, suporá, agás que se trate de causa de forza maior, o pase ó último lugar da lista correspondente. Así
mesmo, unha nova renuncia suporá a exclusión definitiva da lista.
Procederá a suspensión dos chamamentos sen penalización algunha á petición da persoa interesada e sempre que o
xustifique suficientemente no prazo de tres días hábiles a contar dende o día seguinte ao de comunicación/chamamento
nos seguintes casos:
-Maternidade ou adopción legal.
-Exercicio de representación sindical ou cargo público electo.
-Matrimonio.
-Falecemento de familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade.
-Coidado de fillos menores de 3 anos ou dun familiar ata o 2º grao consanguinidade ou afinidade que non poida
valerse por si mesmo e non desempeñe actividades retribuídas.
- Incapacidade temporal.
- Desenvolvemento dunha praza ou posto de traballo, mediante contrato laboral ou nomeamento administrativo.
-Calquera outra que a Comisión de Selección considere de forza maior.

14º.- NORMAS FINAIS:
Primeira: O tribunal queda facultado para resolver tódalas cuestións que puideran suscitarse durante o desenvolvemento das probas ou na cualificación e resolverá das mesmas, podendo adoptar cantas medidas estimen oportunas para
a debida orde de selección, así coma os acordos precisos para a resolución de cantos litixios se susciten e cando a súa
resolución non este prevista nestas bases.
Segunda: Para todo o non previsto nestas Bases, ou naquilo que as contradigan, será de aplicación supletoria o establecido no Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público, na Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, na Lei de Administración Local de Galicia, na
Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia, no Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que
se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e demais lexislación vixente de aplicación.
Terceira: Agás a convocatoria (que se publicará segundo se establece no apartado cuarto desta resolución), os sucesivos actos e comunicación que se deriven da celebración deste proceso faranse públicos, exclusivamente, a través do
Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello.
Cuarta: Tódolos actos administrativos derivados desta convocatoria, así como da actuación do Tribunal, poderán ser
impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas e normas vixentes concordantes.
A presentación de reclamacións non suspenderá a prosecución do proceso selectivo, salvo que así o decida o órgano
convocante do mesmo.

Con carácter potestativo e previo, poderá interpoñer RECURSO DE REPOSICIÓN ante o mesmo órgano que adoptou o
acordo de aprobación, no prazo dun mes (contado dende o día seguinte ó da publicación da convocatoria). Neste caso non
se poderá interpoñe-lo recurso contencioso administrativo ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimación
presunta do recurso de reposición interposto. Neste último suposto, o prazo para a interposición do recurso contenciosoadministrativo será de seis meses contado dende o día seguinte a aquel no que se produza a desestimación presunta do
recurso de reposición interposto.
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Quinta: Contra as presentes Bases e o acordo que as aproba, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante o Xulgado Contencioso Administrativo de Santiago de Compostela, no
prazo de dous meses (contado dende o día seguinte ó da publicación da convocatoria).

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA
Martes, 12 de abril de 2022
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ANEXO

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

INSCRICIÓN PROCESO SELECTIVO AUXILIARES POLICÍA LOCAL 2022

DOCUMENTO

6517/2021-1

SOLICITUDE

SOLICITANTE
DNI

NOME E APELIDOS

DATA NACEMENTO

LOCALIDADE NACEMENTO

PROVINCIA

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TELÉFONO
RÚA/ Nº

MUNICIPIO

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

A PERSOA SOLICITANTE DECLARA QUE:
Compre os requisitos sinalados na base 5ª das que rexen este proceso selectivo para a contratación de sete auxiliares de policía local (persoal laboral
temporal) ó longo do exercicio 2022 e listaxe de contratación e os datos consignados son certos.

SOLICITA
Participar nas probas selectivas ás que se refire a presente solicitude e, asemade, se achega a seguinte documentación:
 DNI.
 Titulación académica
 Certificado médico
 Título ou certificado que acredite o coñecemento do idioma galego (CELGA 3)
Idioma do exame:  Galego  Castelán

Boiro, _____ de _______________ de 202____

Boiro, 7 de abril de 2022
JOSÉ RAMÓN ROMERO GARCÍA.
ALCALDE PRESIDENTE.
2022/1904
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Asdo.-

