
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Luns, 19 de decembro de 2022 [Número 238]  Lunes, 19 de diciembre de 2022

Página 16 / 156

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
2/

79
23

BASES ESPECÍFICAS QUE REXERÁN A CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE 
DUNHA PRAZA DE OFICIAL FONTANERÍA, PERSOAL LABORAL FIXO, INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDI-
NARIA DO CONCELLO DE BOIRO PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO (artigo 2.1 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de 
medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público). Código do procedemento 2/2022.

Primeira.-Características da vacante convocada.

Denominación: Oficial fontanería

Clasificación: Persoal laboral fixo. Subgrupo C2. Xornada completa. 

Funcións: 

Responsabilidades xerais:

Posuíndo formación profesional teórico-práctica suficiente, desenvolverá de maneira profesional e con total dominio do 
seu oficio, as tarefas propias da súa categoría en función da súa especialidade, tales como:

-Coidado e control do perfecto estado do material e ferramentas que necesite para realiza-las súas funcións.

-Desenvolve-las tarefas propias da súa profesión con capacidade suficiente para realiza-los traballos propios do oficio.

-Dirixir as tarefas do persoal de inferior categoría.

-Executa-las ordes de traballo que se lle asignen, de acordo ca súa especialidade.

-Cumprimentación dos partes de traballo realizados.

-Manexar toda a maquinaria e equipo usados no seu oficio ou especialidade. 

-Informar dos erros ou danos de equipos ou instalacións da súa area de traballo ante o seu superior.

-Realiza-las tarefas de mantemento e conservación, no seu caso, en instalacións e edificios municipais.

-Cumprimento da normativa en prevención de riscos laborais.

-Mante-lo reciclaxe continuo nos coñecementos e procedementos necesarios para realiza-las funcións do posto de 
maneira eficiente, dentro dos medios que a Administración dispoña.

-Efectuar propostas de mellora ós seus superiores en relación cos seus sistemas e procesos de traballo.

-En xeral, calquera outra función de análoga natureza que lle sexa encomendada polo seu superior xerárquico, en 
relación co servizo e coa súa categoría.

Responsabilidades específicas:

Responsabilizarse da reparación e instalacións novas de fontanería en centros públicos, mantemento de fontes en 
instalacións de auga das praias e subministro de auga potable ó municipio e augas residuais.

Segunda.–Requisitos específicos das persoas aspirantes. 

Ademais dos establecidos nas bases xerais, as persoas aspirantes deberán acreditar que reúnen os seguintes requi-
sitos específicos : 

1.-Titulación: Posuír a titulación de, como mínimo, Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, 
Formación Profesional de Primeiro Grao ou equivalente, ou estar en condición de obtelo na data en que remate o prazo 
de presentación de instancias. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberán posuír o documento que acredite 
fidedignamente a súa homologación. 

No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá estarse en posesión da credencial que acredite a súa homologación. 

2.- Estar en posesión do nivel de CELGA 3, ou equivalente. 

Terceira.-Documentación e prazo de presentación das solicitudes 

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do 
estrato do anuncio da convocatoria específica no Boletín Oficial do Estado.

A instancia solicitando participar no proceso selectivo, segundo o modelo establecido neste anexo, virá acompañada 
da seguinte documentación (orixinal ou ou copia electrónica): 

- DNI ou documento identificativo.

-Titulación.

- Certificado de estudos da lingua galega (Celga 3 ou equivalente).

- Certificado de discapacidade (no seu caso).
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- Relación numerada dos méritos da fase de concurso na orde que figura nas bases xerais e documentación acreditativa 
deses méritos ordenados segundo a relación. 

- Xustificante do pago dos dereitos de exame. 

Cuarta.- Fase de oposición (60 puntos) 

Unha única proba, consistirá na contestación, nun tempo máximo de 80 minutos, dun cuestionario tipo test de 60 
preguntas, máis outras 5 de reserva, con catro respostas, das que só unha será correcta, sobre os temas incluídos na base 
quinta. Cada resposta correcta obterá unha puntuación de 1,00 punto. As respostas erróneas, as non contestadas ou as 
nulas non penalizan. En todo caso non terá carácter eliminatorio. Estas preguntas serán extraídas da batería de preguntas 
publicadas no portal web corporativo www.boiro.gal 

Publicaranse previamente unha batería indeterminada de 300 preguntas das que se extraerán as contidas na proba e 
serán as que figuren no portal web ao día seguinte ao da publicación da aprobación definitiva dos candidatos admitidos e 
excluídos desta convocatoria no BOP. 

Quinta.- Temario.

Tema 1. A Constitución Española de 1978: Principios xerais e estrutura. Dereitos fundamentais e liberdades públicas.

Tema 2. O Estatuto de Autonomía de Galicia: As institucións da Comunidade Autónoma. O Parlamento. O Consello da 
Xunta. O presidente.

Tema 3. O municipio. Elementos. Territorio e poboación. A organización municipal. Funcionamento dos órganos colexia-
dos locais. Competencias municipais. 

Tema 4. Conceptos fundamentais en fontanería. Caudais e consumos, velocidade, desprazamento da auga, relación 
entre caudal, velocidade e sección. Presión, relación presión-altura, perdas de carga, golpe de ariete.

Tema 5. Tratamentos da auga. Composición da auga de consumo, descalcificación, desmineralización, PH, xeneralida-
des sobre os equipos de tratamento de auga.

Tema 6. Elementos das instalacións. Tubaxe e accesorios, válvulas e dispositivos de control, grifería sanitaria, conta-
dores, alxibes. Mantemento de fontanería. Tipos de mantemento: correctivo, preventivo e preditivo. Plans de mantemento 
preventivo de equipos e instalacións. Riscos laborais específicos nas funcións de fontaneiro, medidas de protección indi-
viduais e colectivas.

Tema 7. Bombas e grupos de presión. Tipos e funcionamento das bombas, compoñentes dun grupo de presión. Insta-
lacións de fluxores. Dimensionado, características e funcionamento.

Tema 8. Instalacións de abastecemento de auga potable á poboación. Mantemento. Reparación de avarías. 

Tema 9. Sistemas contra incendios. Rede de distribución. Grupo de presión. Bocas de incendios equipadas.

Tema 10. Coñecemento do entorno físico e xeográfico do Concello de Boiro.
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MODELO DE SOLICITUDE 

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO 
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

INSCRICIÓN PROCESO SELECTIVO 1 PRAZA DE OFICIAL DE 
FONTANERÍA (ESTABILIZACIÓN- CONCURSO OPOSICIÓN)

2/2022 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 xenérica 5ª e na bases específica 2ª das que rexen este proceso selectivo para a 
cobertura en propiedade dunha praza de oficial de fontanería (persoal laboral fixo) 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 (orixinal ou copia electrónica): 

Relación numerada dos méritos da fase de concurso na orde que figura nas bases xerais e 
documentación acreditativa deses méritos ordenados segundo a relación. 

Boiro, _____ de ____________de 20____


	bases (dividir)

