
BASES DA CONVOCATORIA. 
 
I. Obxecto da convocatoria. 
 

É obxecto da convocatoria a selección dun contratado laboral temporal para unha praza de Técnico 
de Normalización Lingüística. 

Funcións do Técnico de Normalización Lingüística: 

1. Funcións xerais internas: 
 

a) Asesorar á Administración en todo o relacionado coa política lingüística. 

b) Facer un seguimento do cumprimento da lexislación en materia lingüística por parte da 
institución e, polo tanto, velar para que se lle garantan os dereitos lingüísticos á cidadanía. 

c) Colaborar coa administración para determinar os perfís lingüísticos necesarios en cada un dos 
postos de traballo e colaborar nas probas e procesos selectivos para que se avalíen 
convenientemente os coñecementos lingüísticos por parte dos/as aspirantes. 

 

2. Funcións de dinamización lingüística: 
 

a) Planificar, xestionar, executar e avaliar accións a prol da lingua galega. 

b) Fomentar o uso do galego no ámbito socioeconómico e, en xeral, en todos os sectores de 
importancia para a súa repercusión social. 

c) Promover e coordinar redes de traballo para o fomento do uso do galego no ámbito asociativo, 
educativo, empresarial, etc. 

d) Planificar e propoñer programas dinamizadores e actividades concretas que conciencien ao 
persoal da propia Administración e/ou á sociedade respecto ao uso da lingua galega. 

 

3. Funcións de formación sociolingüística: 
 

a) Planificar, xestionar, coordinar e difundir a realización de cursos de lingua galega, xerais e 
específicos. 

b) Difundir materiais que contribúan á tarefa normalizadora: dereitos lingüísticos, lexislación, 
recursos lingüísticos, etc. 

c) Colaborar no deseño de programas de formación non lingüística para garantir a presenza do 
galego e de contidos favorábeis á mellora de actitudes lingüísticas. 

 

4. Funcións de asesoramento lingüístico: 
 

a) Mellorar a calidade lingüística e comunicativa da administración. 

b) Normalizar a imaxe lingüística e fixar criterios lingüísticos para a organización. 

c) Resolver dúbidas lingüísticas. 

 
II. Dotación económica, modalidade contractual e duración do contrato. 
 

Trátase dun contrato laboral temporal que será concertado na modalidade de obra ou servizo 
determinado, ao abeiro do establecido no artigo 2º do Real Decreto 2720/1998 de 18 de decembro que 
desenvolve o artigo 15 do Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real 
Decreto 1/1995. A súa duración está directamente relacionada coa persistencia da subvención necesaria 
para o seu funcionamento concedida pola Excma. Deputación da Coruña. 

Por este motivo, de obterse unha nova subvención que financie o Servizo de Normalización 
Lingüística, o Concello de Arzúa ten a facultade de renovar/prorrogar o contrato da persoa que agora se 
pretende seleccionar. Non obstante, se o Concello de Arzúa non quere facer uso desta prerrogativa 
procedería acudir a un novo proceso selectivo para cubrir a nova praza. 

Polo tanto, a prórroga deste contrato coa mesma persoa non xera ningún dereito á renovación cando o 
contrato anterior quedou extinguido ao seu termo, é dicir, cando se esgotou a subvención concedida. No 
caso de que non se manteña a subvención, a relación laboral temporal quedará automaticamente 
extinguida. 

 As retribucións mensuais brutas a percibir serán as seguintes: Salario: 1.056,88 € e prorrateo de 
pagas extraordinarias: 336,87 €. 



III. REQUISITOS DOS ASPIRANTES. 
 

III.1. Para seren admitidos á realización das probas selectivas, os aspirantes deberán reuni-los 
seguintes requisitos: 

 
a) Estar en posesión do Título de Licenciado/a en Filoloxía galego-portuguesa, en Filoloxía 

Galega ou en Filoloxía Hispánica (sección galego-portugués). 
b) Ser español. Poderán tomar parte nas probas selectivas, ademais dos españois os nacionais 

dos demais estados membros da Unión Europea. Os aspirantes que non teñan a nacionalidade 
española deberán xuntar á solicitude fotocopia compulsada do documento de identidade ou 
pasaporte. 

c) Ter cumpridos os 18 anos de idade e non pasar daquela idade prevista para a xubilación 
forzosa por idade. 

d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 
administracións públicas, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas. 

e) Non padecer enfermidade nin estar afectado por eiva física ou psíquica que sexa incompatible 
co desempeño das correspondentes funcións. No caso de minusvalía que non impida o 
exercicio das súas funcións deberá xustificarse por medio de certificación da Consellería 
competente da Xunta de Galicia. As persoas con minusvalía deberán facelo constar na 
instancia sinalando se precisan adaptación das probas. 

f) Os aspirantes que posúan nacionalidade española deberán acreditar igualmente non estar 
sometidos a sanción disciplinaria ou condena penal que impida no seu estado o acceso á 
función pública. 

g) Non estar afectado por motivos de incompatibilidade recollidos na Lei de Incompatibilidades do 
persoal das Administracións Públicas. 

 
III.2. O cumprimento destes requisitos deberán posuírse na data de remate do prazo de presentación 

de instancias e deberán manterse ao longo do proceso selectivo. 
 

 
IV. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 

 
As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo dirixiranse ao Sr.Alcalde do Concello de 

Arzúa, conforme o modelo que figura como anexo 1 a estas Bases. Presentaranse no Rexistro Xeral do 
Concello debidamente cumprimentadas, durante o prazo de dez días naturais contados dende o seguinte 
ao da publicación do anuncio da convocatoria nun periódico de tirada en toda Galicia. Un extracto das 
bases desta convocatoria será difundido a través da emisora de radio local (Radio Arzúa). 

 
Poderán asemade remitirse na forma prevista no artigo 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de 

Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento administrativo Común. A convocatoria e 
Bases tamén será publicada no taboleiro de anuncios do Concello de Arzúa. A instancia acompañárase 
inescusablemente de: 

 
a) Fotocopia compulsada do D.N.I. 

b) Fotocopia compulsada do Título de licenciado en Filoloxía Galega, Filoloxía Galego-Portuguesa 
ou Filoloxía Hispánica ( Sección galego-portuguesa). 

c) A relación dos méritos que alegue o interesado, enumerados segundo a orde establecida na 
cláusula VI destas Bases. Esta relación irá acompañada dos documentos xustificativos dos 
mesmos, orixinais ou fotocopias compulsadas, pois non serán valorados aqueles méritos que non 
queden debidamente acreditados, en todos os seus extremos, dentro do prazo de presentación 
de instancias. 

d) Un proxecto de desenvolvemento dun servizo lingüístico dunha administración pública. 

Rematado o prazo de presentación de instancias, ditarase resolución pola que se presta aprobación á 
lista provisional de admitidos e excluídos, indicando a causa da exclusión, e concedendo un prazo de 5 
días hábiles para a reparación de instancias. A referida resolución será publicada no taboleiro de 
anuncios do Concello.  

Rematado o prazo de presentación de reparación de instancias o Tribunal ditará resolución pola que 
se presta aprobación á lista definitiva de admitidos e excluídos. Se dende un primeiro momento non 
houbese ningún excluído, o Tribunal ditará directamente resolución aprobando a lista definitiva de 
admitidos e excluídos. 

 



V. COMISIÓN SELECCIONADORA. 
 

Estará integrada polos seguintes membros: 
 

• Presidente 
o José Ramón Fernández Vázquez, profesor de lingua galega no Instituto de 

Educación Secundaria de Arzúa. 

• Vogais:  
o Elena Rouco Álvarez, licenciada en Filoloxía Hispánica. 
o Isabel Fernández Domínguez, do equipo de Normalización Lingüística do Instituto de 

Educación Secundaria de Arzúa. 
o María José Lage Vázquez, licenciada en Psicoloxía. 
o María Jesús Villar Rodríguez, licenciada en Pedagoxía. 

• Secretario: o do Concello ou funcionario en quen delegue. 
 

 
VI. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN. 
 

O sistema selectivo constará das seguintes fases: 
 

1ª) FASE DE CONCURSO.  

Nesta fase os aspirantes presentarán (conxuntamente coa solicitude para tomar parte no proceso 
selectivo) unha relación dos méritos que aleguen enumerados segundo o establecido nesta Cláusula 
e debidamente acreditados. 
 

Esta fase será cualificada de 0 a 5 puntos repartidos como se especifica a continuación: 
 
1. Expediente académico: máximo 1 puntos. 
2. Experiencia laboral en servizos de normalización lingüística: máximo 2 puntos. 

- Na mesma categoría noutra administración local: 0,20 puntos por mes traballado. 

- Na mesma categoría noutras administracións: 0,15 puntos por mes traballado. 
- Traballos relacionados coas funcións da praza na administración pública: o,10 puntos por 

mes traballado. 

- Traballos de normalización lingüística en empresas privadas: 0,05 puntos por mes 
traballado. 

- Bolsas de formación ou colaboración en servizos de normalización lingüística en 
institucións públicas: 0,05 puntos por mes traballado. 

3. Asistencia a encontros, congresos, simposios, seminarios, etc., directamente relacionados 
coas funcións da praza: máximo 1 punto, 0.05 puntos por cada 15 horas. 

4. Cursos recibidos ou impartidos, organizados por centros ou organismos oficiais, de contidos 
directamente relacionados coas funcións do posto (ou de informática, xestión e procedemento 
administrativo, lexislación, atención ao público e idiomas): máximo 1 punto. 0,15 por cada15 
horas. 

 
Ningún mérito poderá utilizarse para puntuar en máis de dous apartados. 
 

Para levar a cabo a valoración de méritos a citada Comisión Seleccionadora reunirase ao efecto no 
Salón de Comisións do Concello, o vindeiro día 4 de decembro a partir das 17:00 horas e o mesmo día 
ás 17:30 horas para a valoración do proxecto e a realización da entrevista. 

 
 
2ª) FASE DE CONCURSO. 

1ª PROBA. Esta proba consistirá na presentación dun  proxecto que se desenvolvería ao longo 
dun ano e no que se deberán ter en conta as funcións propias dun servizo lingüístico dunha 
administración pública; especificadas nas bases desta convocatoria. Este proxecto contará cun 
máximo de 50 folios DIN-A4, escritos a unha soa cara e a dobre espazo interlineal, con letra tipo 
Arial, tamaño 12 puntos. 

 Este proxecto deberá acompañarse ás instancias para tomar parte no proceso selectivo. 

      Este exercicio será cualificado de 0 a 10 puntos e será eliminatorio se non se acada un mínimo 
de 5 puntos. 



2ª PROBA. A segunda proba desta última fase de selección consistirá nunha entrevista que 
realizará o Tribunal aos aspirantes. A entrevista xirará en torno ao proxecto presentado por cada 
un e sobre calquera aspecto relacionado coa documentación presentada para a valoración de 
méritos.  

  Esta proba será valorada de 0 a 10 puntos e será eliminatoria se non se acada un mínimo de 5 
puntos. 

 
CUALIFICACIÓN FINAL DA FASE DE OPOSICIÓN: a cualificación final virá determinada pola media 
aritmética das puntuacións obtidas nos 3 apartados dos que consta o proceso de selección. 

 
VII. PUBLICIDADE DO PROCESO SELECTIVO. 

 
A publicidade dos distintos actos derivados deste proceso selectivo realizarase mediante publicación 

no taboleiro de anuncios deste Concello. 
 

VIII. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 
 
O aspirante proposto aportará dentro do prazo de 5 días naturais contados a partir da publicación da 

lista de aprobados os documentos seguintes: 
 

a) Certificado médico acreditativo de non padecer enfermidade ou eiva física ou psíquica que impida 
o normal desenrolo nas funcións propias da praza. 

b) Declaración xurada de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de 
calquera das Administracións Públicas, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións 
públicas por sentencia firme. 

 
Se dentro do prazo indicado, e salvo supostos de forza maior, o aspirante proposto non presentase a 

súa documentación ou non reunira os requisitos esixidos non poderá ser nomeado contratado laboral 
quedando anuladas tódalas súas actuacións sen prexuízo das responsabilidades nas que puidera 
incorrer por falsidade na instancia. 

 
Para o suposto de que o aspirante inicialmente proposto (ou os sucesivos seguintes) renunciasen á 

contratación ou non reuniran os requisitos esixidos na convocatoria, trasladarase a proposta de 
contratación a favor do seguinte (ou no seu caso, seguintes aspirantes) na orde de puntuacións obtidas. 

 
 

X. RÉXIME DE INCOMPATIBILIDADE. 
 

O aspirante quedará suxeito ao réxime de incompatibilidades do sector público conforme á normativa 
vixente. 

 
XI. DISPOSICIÓN DERRADEIRA. 

 
Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñer recurso contencioso-

administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 
no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos 
artigos 46 e 10.1 a) da Lei da xurisdición contencioso-administrativa, aprobada pola Lei 29/1998, do 13 
de xullo. 

 
Non obstante, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo 

dun mes perante o órgano que o ditou. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-
administrativo anteriormente indicado mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso 
administrativo de reposición , ao abeiro dos artigos 116 e seguintes; da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada 
pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro. 

 
O Alcalde, 
 
 
 
 
 
Concello de ..................................., ............de ..........................de 2007 
 
 



 
 

 

ANEXO I 

 

 

       , veciño/a de                      ,con domicilio 

en        , provisto/a do DNI nº.                  . 

 

 

EXPON: 

 

Que ao abeiro da convocatoria prevista por ese Concello e co obxecto de poder participar no proceso 

selectivo con vistas á contratación temporal dunha praza de Técnico de Normalización Lingüística, 

É polo que 

 

SOLICITO: 

 

Participar no proceso de selección correspondente á ocupación sinalada, achegando a 

documentación seguinte: 
 

 Fotocopia cotexada do DNI ou permiso de residencia. 

 Fotocopia compulsada do Título de Licenciado/a en Filoloxía galego-portuguesa, Filoloxía Galega 

ou en Filoloxía Hispánica (sección galego-portugués). 
 

Así mesmo, e co obxecto de acreditar méritos para a súa valoración, acompaño orixinal ou copia 

compulsada da seguinte documentación: 
 

 Expediente académico. 

 Certificados ou xustificantes de experiencia laboral en servizos de normalización lingüística. 

 Certificados de asistencia a encontros, congresos, simposios, seminarios, etc. 

 Cursos recibidos ou impartidos, organizados por centros ou organismos oficiais. 

 

Co obxecto de valorar na segunda fase do proceso selectivo acompáñase: 

 Proxecto de desenvolvemento dun servizo lingüístico dunha administración pública. 

 

 

 

Arzúa, a       de          de 2007 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE ARZÚA 


