
PROPOSTA DE BASES XERAIS DO PROCESO SELECTIVO PARA O 
PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL DE VIGO 2014 
 
 
A pesar das reiteradas denuncias de varios colectivos, entre os que se atopa ESQUERDA UNIDA, 
da arbitrariedade na contractación laboral subvencionada con recursos públicos asignados ao 
orzamento, o certo é que o PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL para o 2014 corre un serio risco de 
seguir incidindo nesta vía errónea de xestión administrativa. Mediante a fórmula de CONVENIOS 
con asociacións (nos que non existe unha fórmula de proceso selectivo e simplemente se require 
dende o Concello o contrato asinado e os TC1 e TC2 dos traballadores empregados) estase a 
xestionar unha cantidade importante de recursos públicos que, se ben en ocasións axudan a 
manter estructuras xa existentes en diversos colectivos e non existen novas contratacións, 
noutros casos, os máis, as subvencións directas devengan en novos contratos carentes de toda 
garantía de igualdade e publicidade no acceso ao devandito posto de traballo. 
 
 
 

PROPOSTA DE EU: 
 
Valoramos efectivamente que o desemprego na nosa cidade, especialmente o xuvenil e 
femenino, está tomando un carácter de “pandemia social” e polo tanto son imprescindibles 
iniciativas deste tipo que respondan a criterios de inserción laboral pero tamén de dotar de 
personal necesario ao tecido asociativo da nosa cidade. 

 
COMISIÓN DE CONTROL E SELECCIÓN 
 
A efectos de facilitar a selección e incorporación aos diferentes proxectos dos traballadores 
beneficiarios do Plan, constitúese unha Comisión de Selección e Control designada polo Alcalde e 
integrada polos seguintes membros: 
 
Presidente:  
Concelleiro de Promoción Económica,Emprego e Participación Cidadá 
 
Vogais:  
Un polo equipo de goberno, un por cada sindicato presente no comité do concello e dous 
técnicos Municipais (o responsable da oficina de promoción económica e o Coordinador Xeral de 
Servizos). 
 
Secretario:  
O proceso de selección dos peóns, que conforman á gran maioría de traballadores beneficiarios 
do Plan, é realizado por accións OPEA (entidades colaboradoras cos sevicios públicos de 
emprego) conforme ao proceso seguinte: 
 
1) Convocatoria Xenérica a través do Servicio Galego de Colocación. 
 



2) Sesión de Información para o Emprego na que se expón o obxecto da convocatoria, as 
características do Plan e os criterios básicos de selección. Na mesma sesión faise entrega da 
documentación que debe ser cumprimentada polo solicitante e entregada posteriormente por 
OPEA. 
 
3) Recollida da documentación e baremación conforme aos criterios de selección estipulados. 
 
4) Elección dos candidatos e comprobación da veracidade dos datos, previa á firma do contrato, 
polo Servizo de Relacións Laborais e OPEA. 
 
5) Apertura dun prazo de 10 días naturais de presentación de alegacións. 
 
6) Selección definitiva dos beneficiarios. 
 
7) Prazo de 10 días para a presentación de reclamacións á Comisión de Selección e Control. 
 
Os beneficiarios do Plan, deben cumprir uns requisitos obrigatorios, dependendo da vía de 
acceso ao Plan. Existen tres vías: para mozos en busca do primeiro emprego, para 
desempregados en xeral e para persoas en situación de urxencia social; excepto neste último 
caso, aplicaranse uns criterios de prioridade para establecer unha orde de acceso dentro das 
persoas que cumpran os requisitos. 
 

Criterios de prioridade 
 
Priorizaranse os colectivos que presenten un compoñente de "necesidade social" claramente 
identificado. Neste sentido parece necesario establecer límites aos ingresos familiares para que o 
efecto do Plan teña un carácter redistributivo das rendas en beneficio das familias máis 
necesitadas de mellorar os seus ingresos, polo que non serán admitidos dous membros da 
mesma unidade familiar na mesma quenda de incorporación. En desenvolvemento do principio 
básico de necesidade social, dáse proridad a: 
 
Persoas con responsabilidades ou cargas familiares considerando dous niveis: 
 
Primeiro nivel: Persoas cuxa unidade familiar estea composta polo cónxuxe e/ou fillos menores 
de vinte e seis anos ou maiores incapacitados, así como menores de vinte e seis anos que 
convivan co traballador/a, cando a renda do conxunto da unidade familiar dividida entre o 
número de membros que a compoñen (incluído o/a interesado/a) non supere o 50% do salario 
mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional das pagas extras. 
 
Segundo nivel: Persoas cuxa unidade familiar estea composta polo cónxuxe ou un familiar cunha 
relación de parentesco por consanguinidad, afinidade ou adopción até o segundo grao inclusive, 
cando a renda mensual do conxunto da unidade familiar dividida entre o número de membros 
que a compoñen (incluído o/a interesado/a) non supere o 50% do salario mínimo 
interprofesional, excluída a parte proporcional das pagas extras. 
 
En calquera caso, a selección dos candidatos realizarase de menores a maiores rendas, en 
función do número de postos de traballo ofertados e primándose inicialmente aos beneficiarios 



con responsabilidades familiares do primeiro nivel, para continuar cos do segundo, sempre que a 
diferenza do nivel de renda entre as persoas seleccionadas do primeiro nivel e o segundo non 
sexa superior ao 10% da renda establecida para os primeiros. 

 
Minusválidos 
 
Resérvase unha porcentaxe do 5% das prazas para persoas minusválidas debidamente 
acreditadas (dispor dun certificado de minusvalía igual ou superior ao 33% emitido polo 
organismo competente na materia) 
 

Requisitos 
 
Para mozos con idades comprendidas entre os 18 e 35 anos, demandantes de primeiro emprego: 
a) Que non traballasen nunca ou que de forma acumulada, nun ou varios contratos, fosen 
contratados por un período inferior ou igual a 1 ano. 
 
b) Non ter titulación de carácter profesional, é dicir, non posuír titulación en FPI, FPII, Ciclos 
Formativos de Grao Medio ou Superior ou equivalentes, titulado universitario medio ou superior. 
 
c) Inscrición como demandante de emprego en calquera Oficina de Emprego do SGC en Vigo, con 
polo menos un ano de antigüidade. 
 
d) Figurar empadroado no municipio de Vigo cunha antigüidade de polo menos 6 meses á data da 
sondaxe de convocatoria do Plan de Emprego. 
 
e) Demandar emprego nalgunha das seguintes categorías profesionais: 
 
Peón en xeral: xardinaría, siderometalúrgico, construción, agrícola, alimentario, gas-electricidade, 
artes gráficas e téxtiles. 
 
Aprendiz. 
 
Mozo/a de almacén. 
 
Mecánico/a de taller. 
 
Limpador/a. 
 
Dependente de comercio. 
 
En xeral, o número de beneficiarios deste colectivo debería ser do 25% (350) 
 
Para desempregados en xeral cunha idade comprendida entre os 18 e os 65 anos: 
a) Inscrición como demandante de emprego en calquera Oficina de Emprego do SGC en Vigo, con 
polo menos un ano de antigüidade. 
 



b) Non percibir prestación por desemprego de nivel contributivo. 
 
c) Non ser contratado no Plan de Emprego Municipal de Vigo con anterioridade, salvo as 
excepcións acollidas ao suposto contemplado de "Urxencia Social". 
 
d) Figurar empadroado no municipio de Vigo cunha antigüidade de polo menos 6 meses á data da 
sondaxe de convocatoria do Plan de Emprego Muncipal de Vigo. 
 
e) Demandar emprego nalgunha das categorías profesionais descritas anteriormente. 
 
En xeral, o número de beneficiarios deste colectivo debería ser do 75% (1050) 
 
Para a categoría de Oficial de 1ª e 2ª: 
Ao contrario do que ocorre na categoría profesional de Peón, cuxo acceso se caracteriza polo 
criterio de necesidade social, para a categoría de Oficial establecerase un proceso selectivo que 
se estime oportuno. 
 
Con carácter xeral establécense ademais os seguintes requisitos: 
 
a) Figurar inscrito como demandante de emprego en calquera oficina de emprego da cidade 
nalgunha das seguintes categorías: 
 
Capataz-Encargado/a de Obras Urbanas. 
 
Capataz-Encargado/a de Obras Públicas 
 
Carpinteiro/a en xeral. 
 
Albanel en xeral. 
 
Pintor/a-decorador/a de edificios ou de estruturas metálicas. 
 
Encofrador/a. 
 
Soldador/a. 
 
Mecánico/a de mantemento en xeral. 
 
Xardineiro/a. 
 
Fontaneiro/a. 
 
Electricista. 
 
Para persoas con Urxencia Social:  
 



Persoas identificadas, valoradas e propostas pola Concellaría de Servizos Sociais co visto e prace 
da Comisión de Selección, que se atopen en grave risco de exclusión social. Aos efectos do 
proceso selectivo enténdese por urxencia social aqueles casos nos que a renda do conxunto da 
unidade familiar dividida polo número de membros que a compoñen (incluído o/a interesado/a) 
non supere o 25% do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional das pagas 
extras. Tamén se considerarán aspectos tales como o carecer de prestacións e/ou o número de 
fillos. 
 
Este aspecto de "urxencia social" debe servir para dar cobertura a persoas que teñan 
circunstancias especiais, como as seguintes: 
 
Non estar inscrito nalgunha das categorías solicitadas ou posuír un nivel formativo distinto do 
requirido 
 
Non ter o límite de antigüidade requirido 
 
Ser beneficiario de Plans de emprego con anterioridade 
 
Pertencer a algún dos colectivos seguintes: mulleres soas con cargas familiares procedentes da 
Casa de Acollida, exreclusos, recluídos en 3º grao, persoas próximas á idade de xubilación, 
persoas que necesiten completar o período de cotización, persoas en situacións excepcionais que 
carezan de recursos económicos. 
 

Formación 
Consideracións xerais 
 
A formación constitúe un alicerce esencial do Plan de Emprego Municipal de Vigo, como 
instrumento para o seu bo desenvolvemento e especialmente para a posterior inserción laboral 
dos traballadores. As liñas prioritarias da formación do Plan de Emprego Municipal de Vigo son as 
seguintes: 
 
Aumento do nº de horas dedicadas á formación. 
 
Distribución da formación en tres momentos ao longo do contrato de traballo, ademais da 
formación continua no posto de traballo, realizarase unha formación intermedia para garantir a 
continuidade das actividades formativas e evitar a concentración das mesmas no inicio e final do 
contrato. 
 
Maior nº de horas nos módulos de Formación Ocupacional e Saúde Laboral: 
 
É necesario dotar a cada traballador dunha formación ocupacional específica, acorde ao seu 
posto de traballo no Plan de Emprego Municipal de Vigo e á demanda do mercado laboral, polo 
que se realizará unha formación específica para aqueles traballadores que vaian realizar tarefas 
diferentes á albanelaría e xardinaría. 
 
Doutra banda, en canto á saúde laboral, é necesario promover a cultura preventiva a través da 
necesaria formación sobre os riscos laborais. 



 
Desenvolvemento de novos módulos formativos: alfabetización telemática, igualdade de 
oportunidades e formación de formadores. 
 
A alfabetización telemática é unha ferramenta nova e útil na procura activa de emprego, dado o 
auxe das novas tecnoloxías. Posto que o persoal do Plan de Emprego Municipal de Vigo non ten 
acceso de forma maioritaria a este recurso considérase oportuno que adquiran este tipo de 
habilidades durante o período de formación. 
 
No que respecta á igualdade de oportunidades, debe ser abordada no marco da formación inicial 
de todo o persoal do Plan de Emprego Municipal de Vigo, como módulo específico, ademais de 
constituír un elemento transversal que vertebre toda a formación. 
 
Para mellorar a formación continua no posto de traballo, é necesario impartir a oficiais e 
encargados un módulo de formación de formadores que lles dote dos recursos necesarios para 
desempeñar a dimensión formativa inherente ao seu posto. Deste xeito sería posible realizar nas 
sucesivas quendas de incorporación parte da formación ocupacional mediante recursos propios, 
para o que se crearía un complemento especial para devanditos formadores mentres 
desenvolvan tarefas de monitoraje. 
 
Formación específica para o equipo estable: O equipo estable do Plan inserirase tamén na 
dinámica de formación, atendendo ás características dos diferentes postos de traballo e de 
acordo a criterios de calidade. 
 
Información e orientación sobre actividades formativas compatibles co período de contratación 
laboral, no marco do itinerario persoal de inserción. É necesario suscitar en cada traballador a 
necesidade dunha maior capacitación que posibilite a posterior inserción laboral. Neste sentido é 
importante facilitar o acceso á formación articulando as medidas necesarias para compatibilizar 
esta formación e o horario laboral. Tamén se establecerán mecanismos de acceso do persoal do 
Plan de Emprego Municipal de Vigo á oferta formativa interna do Concello de Vigo. 
 


