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 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión ordinaria da Xunta de 
Goberno que terá lugar o venres, 3 de febreiro, ás DOCE HORAS. 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 2/17, do 20 de xaneiro. 
 
Asesoría Xurídica 
 
2.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no PA 315/2016, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos 
da Coruña, interposto por Inmobiliaria Pseolar, SL, sobre a taxa de recollida de lixo. 

 
3.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso  PO 340/2016, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
nº 1 dos da Coruña, interposto por Inversiones Anterez, SL, sobre o alleamento de 
parcelas no Polígono de Sabón. 
 
4.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PA 2/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 
dos da Coruña, interposto por don Albino Vázquez Aldrey, sobre o aboamento da 
paga extraordinaria de decembro de 2012. 
 
5.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 423/2016, que se tramita á entidade 
PFA SPRIL, SL. 
 
6.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 94/16, que se tramita á entidade FLUE, 
SL. 
 
7.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 141/16, que se tramita á entidade 
Electrón CCTV Industrial, SL. 
 

Asistencia Técnica a Municipios 
 
8.-Aprobación do informe sobre a modificación puntual do Plan xeral de ordenación do 
Concello de Vedra, relativa ás condicións de desenvolvemento do SUND-4. 
 
9.-Aprobación do informe sobre tramos urbanos das estradas provinciais no solo de 
núcleo rural de Coéns do Concello de Laxe. 
 
Planificación e Xestión de Recursos Humanos 
 
10.-Aprobación das bases para a elaboración dunha listaxe de aspirantes a 
nomeamentos como funcionarios interinos para postos de técnico/a superior de 
informática (A1), de administración especial. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día o tres de febreiro de dous mil 
dezasete. 

 
Na sala de comisións do pazo provincial, sendo o día tres de febreiro de dous 

mil dezasete, reuniuse a Xunta de Goberno da Deputación provincial para celebrar a 
sesión ordinaria. 

 
CONCORRENTES 

 
PRESIDE O ILMO. SR.: 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
 
 ASISTEN OS/AS SRES./AS DEPUTADOS/AS SEGUINTES: 

 
DONA ÁNGELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DONA MARÍA GORETTI SANMARTÍN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 
 
 

 Non asiste o Sr. García García. 
 

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da 
Corporación, e están presentes o interventor xeral, don José Manuel Pardellas Rivera, 
e a xefa do Negociado II da Sección de Información e Actas, dona Mª Elisa Gimeno 
Peón. 

 
Aberto o acto ás doce horas e dez minutos, o Sr. Secretario  le os asuntos 

incluídos na orde do día, verbo dos cales, por unanimidade, adoptáronse os acordos 
seguintes: 
 
 
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 2/17, DO 20 DE 
XANEIRO. 
 
 Apróbase a acta da sesión anterior, número 2/17, do 20 de xaneiro. 
 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PA 315/2016, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
INMOBILIARIA PSEOLAR, SL, SOBRE A TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

1632, do 18.01.2017, pola que se dispón a comparecencia desa Deputación 
provincial, como parte demandada, no procedemento abreviado 315/2016, do 
Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da Coruña, interposto por Inmobiliaria 
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Pseolar, SL, sobre a taxa de recollida de lixo, encomendándolle a representación e 
defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
3.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO  PO 340/2016, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
INVERSIONES ANTEREZ, SL, SOBRE O ALLEAMENTO DE PARCELAS NO 
POLÍGONO DE SABÓN. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
1627, do 18.01.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no recurso con procedemento abreviado 
340/2016, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da Coruña, interposto 
por Inversiones Anterez, SL, sobre o alleamento de parcelas no Polígono de Sabón, 
encomendándolle a representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
4.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PA 2/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
DON ALBINO VÁZQUEZ ALDREY, SOBRE O ABOAMENTO DA PAGA 
EXTRAORDINARIA DE DECEMBRO DE 2012. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
2696, do 25.01.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no recurso con procedemento abreviado 2/2017, 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 dos da Coruña, interposto por don 
Albino Vázquez Aldrey, sobre o aboamento da paga extraordinaria de decembro de 
2012, encomendándolle a representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
5.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
423/2016, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE PFA SPRIL, SL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
25282, do 27.10.2016 pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 423/2016, que se 
tramita á entidade PFA SPRIL, SL, encomendándolle a representación e defensa ao 
letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
 
6.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 94/16, 
QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE FLUE, SL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
25634, do 02.11.2016, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 94/16, que se 
tramita á entidade FLUE, SL, encomendándolle a representación e defensa ao 
letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
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7.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 141/16, 
QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE ELECTRÓN CCTV INDUSTRIAL, SL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
25461, do 31.10.2016, pola que se dispón a comparecencia destas Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 141/16, que se 
tramita á entidade Electrón CCTV Industrial, SL, encomendándolle a representación e 
defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
8.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN 
XERAL DE ORDENACIÓN DO CONCELLO DE VEDRA, RELATIVA ÁS 
CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO DO SUND-4. 
 
 Por unanimidade, apróbase a seguinte proposta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
1.- Con data de entrada no Rexistro Xeral desta administración do 03-04-2009 o 
Concello de Vedra solicita, de conformidade co disposto no artigo 86 da Lei 9/2002 de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, informe previo á 
aprobación inicial do Plan de sectorización que afecta aos terreos incluídos no SUND-
4, PARQUE EMPRESARIAL DE VEDRA. 

2.- A Deputación Provincial da Coruña, en sesión extraordinaria da Xunta de Goberno 
do 26 de xuño de 2009 aprobou emitir informe sectorial favorable ao 
desenvolvemento do ámbito denominado SUND-4, PARQUE EMPRESARIAL DE VEDRA, 
con referencia exclusiva aos intereses patrimoniais ou de competencia viaria de 
carácter provincial coas observacións efectuadas polo Servizo de Infraestruturas e 
Conservación. 

3.- Con data de entrada 19-01-2011 no Rexistro Xeral desta administración, o 
Concello de Vedra, unha vez aprobado inicialmente, por acordo do Pleno do Concello 
do 30-12-2010, o Plan de sectorización que afecta aos terreos incluídos no SUND-4, 

PARQUE EMPRESARIAL DE VEDRA, e de conformidade co artigo 85.3 da Lei 9/2002 de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, solicitou desta 
administración o preceptivo informe. 

4.- A Deputación Provincial da Coruña, en sesión ordinaria de Xunta de Goberno do 4 
de marzo de 2011 aprobou emitir informe sectorial favorable ao desenvolvemento do 
ámbito denominado SUND-4, PARQUE EMPRESARIAL DE VEDRA, con referencia 
exclusiva aos intereses patrimoniais ou de competencia viaria de carácter provincial 
coas observacións efectuadas polo Servizo de Vías e Obras. 

5.- Con data do 27 de outubro de 2016 e número de rexistro 43806 entrou no Rexistro 
Xeral desta administración un escrito referido á solicitude de informe previo á 
aprobación inicial sobre a modificación puntual do PXOM de Vedra no ámbito do 
SUND-4. Con número de rexistro 44825 achegouse o proxecto en formato CD. 
 
O 9 de xaneiro de 2017 o Servizo de Vías e Obras emitiu informe da súa competencia 
que foi remitido ao Servizo de Asistencia Técnica a Municipios con data de entrada no 
Rexistro deste Servizo do 10 de xaneiro de 2017. 
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CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está establecida no art. 23.2 da Lei 8/2013, do 

28 de xuño, de estradas de Galicia; así como nos art. 2.2 e 189, conforme a 
disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das 
administracións públicas; en relación co disposto polos art. 60, 61, 62 e 83 Lei 
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, segundo a tst. 2ª.3 da antedita lei. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable, facendo constar determinadas observacións. 
 
3 O Servizo de Patrimonio informou en expedientes anteriores sobre a inexistencia 

nese concello de bens de titularidade provincial, sen facer constar ningunha outra 
indicación ao respecto. 

 
4 A competencia para resolver sobre este informe é da Presidencia da Deputación 

da Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA 
PREVIO Á APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM DO 
CONCELLO DE VEDRA RELATIVA ÁS CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO 
DO SUND-4. PARQUE EMPRESARIAL DE VEDRA, propónselle á Xunta de Goberno 
que adopte o seguinte ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña previo á aprobación 
inicial da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de 
Vedra, relativa ás condicións de desenvolvemento do SUND-4. parque empresarial de 
Vedra, mediante a proposta efectuada polo Servizo de Asistencia Técnica a 
Municipios consta que: 
 
1 A emisión do informe que se solicita está establecido no art. 23.2 da Lei 8/2013, do 

28 de xuño, de estradas de Galicia; así como nos art. 2.2 e 189, conforme a 
disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das 
administracións públicas; en relación co disposto polos art. 60, 61, 62 e 83 Lei 
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, segundo a tst. 2ª.3 da antedita lei. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable, no que figuran as seguintes observacións: 
 
En relación coa  MODIFICACIÓN PUNTUAL relativo ao asunto indicado,  este servizo 

informa que: 
 

1. As estradas provinciais afectadas pola MODIFICACIÓN PUNTUAL presentado 
son: 

 
DP 1202 TROBE A MESON DE MAREQUE POR VEDRA 
DP 8901 A GAIOSA Á PONTE DE SARANDON 
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2. Non se aprecia inconveniente no exposto no plan presentado, excepto no 

indicado a continuación: 
 
 2.1 Haberá de presentarse, previamente á súa execución, proxecto definitivo no 

que se definan completamente as afeccións ás estradas provinciais afectadas, 
para que sexa informado por esta Deputación.  

  
2.2 Previo á construción das obras que estean en zona de afección dalgunha 

estrada provincial, deberán de solicitarse autorizacións específicas desta 
Deputación. Cubrindo, para iso, declaración_liquidación tipo, indicando o 
orzamento das obras, achegando un plano onde se definan estas e presentando 
todo iso no Rexistro Xeral desta Deputación. 

 
3 O Servizo de Patrimonio informou en expedientes anteriores sobre a inexistencia 

nese concello de bens de titularidade provincial, sen facer constar ningunha outra 
indicación ao respecto. 

 

4 A competencia para resolver sobre este informe é do Presidente da Deputación da 
Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 

 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 

ACORDA 
 

1 Aprobar a emisión dun informe favorable previo á aprobación inicial da 
modificación puntual do Plan xeral de ordenación do concello de Vedra relativa ás 
condicións de desenvolvemento don SUND-4, parque empresarial de Vedra; sen 
facer pronunciamento ningún sobre a súa oportunidade ou axuste á legalidade e 
condicionado ao cumprimento das observacións que constan no informe 
anteriormente exposto do Servizo de Vías e Obras. 

 

2 Darlle conta do presente acordo ao alcalde do concello de Vedra.” 
 
 
9.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE TRAMOS URBANOS DAS ESTRADAS 
PROVINCIAIS NO SOLO DE NÚCLEO RURAL DE COÉNS DO CONCELLO DE 
LAXE. 
 
 Por unanimidade, apróbase a seguinte proposta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Con data do 10.08.2016 e número de rexistro 34099 entrou no Rexistro Xeral desta 
administración un escrito referido á solicitude de informe en cuestión sobre o 
instrumento de referencia. 
 
Requirido un pronunciamento do Servizo de Vías e Obras en relación coa súa 
competencia emitiu informe con rexistro de entrada neste Servizo do 29.09.2016. 
 



8 

 

 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 

1 A emisión do informe que se solicita está establecida no art. 7 da Lei 8/2013, do 28 
de xuño, de estradas de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable, facendo constar determinadas observacións. 
 
3 Non consta emitido informe polo Servizo de Patrimonio e Contratación, sen que se 

considere necesario para estes efectos. 
 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA 
SOBRE A CONSIDERACIÓN DE TRAMO URBANO DA ESTRADA PROVINCIAL DP 
4001 BAIO A LAXE, NO SOLO DO NÚCLEO RURAL DE COÉNS DO CONCELLO 
DE LAXE, propónselle á Xunta de Goberno que adopte o seguinte ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre a consideración de 
tramo urbano da estrada provincial DP 4001 Baio a Laxe no solo de núcleo rural de 
Coéns do Concello de Laxe, mediante proposta efectuada polo Servizo de Asistencia 
Técnica a Municipios consta que: 
 
1 A emisión do informe que se solicita está establecido no art. 7 da Lei 8/2013, do 28 

de xuño, de estradas de Galicia. 
 

2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 
Vías e Obras emite informe favorable, no que figuran as seguintes observacións: 

 
En relación co escrito do Concello de Laxe solicitando informe de recoñecemento 
de tramo urbano no núcleo rural de Coéns con aliñacións definidas no PXOM, ao 
seu paso por estradas de titularidade provincial, este Servizo informa que: 

A estrada de titularidade provincial no Concello de Laxe é: 

DP 4001 BAIO A LAXE 

Nesta estrada ao seu paso polo Concello de Laxe (desde o PK 2 200 ata o 5 720) 
está o núcleo rural de Coéns á altura do P.K. 3 230, este núcleo está clasificado 
como núcleo rural. 

Non existe inconveniente en informar favorablemente a consideración de tramo 
urbano o núcleo de Coéns no tramo afectado pola estrada DP 4001 BAIO A LAXE, 
e por tanto que sexa de aplicación o réxime especial de protección do dominio 
público viario e de ordenación detallado nas marxes da estrada, que para eles se 
define na Lei 8/2013 do 28 de xuño de estradas de Galicia. 

Este réxime especial consiste, basicamente, en que nos tramos urbanos non se 
definen zonas de protección da estrada nin liña límite de edificación, senón que as 
aliñacións quedan reguladas polo instrumento de plan urbanístico. 
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3 Non consta emitido informe polo Servizo de Patrimonio e Contratación, sen que se 
considere necesario para estes efectos. 

 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 

ACORDA 
 

1 Aprobar a emisión dun informe favorable á consideración de tramo urbano da 
estrada provincial DP 4001 Baio a Laxe no solo de núcleo rural de Coéns do 
Concello de Laxe, consonte coas observacións que constan anteriormente 
expresadas no pronunciamento efectuado polo Servizo de Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao alcalde do Concello de Laxe.” 
 
10.-APROBACIÓN DAS BASES PARA A ELABORACIÓN DUNHA LISTAXE DE 
ASPIRANTES A NOMEAMENTOS COMO FUNCIONARIOS INTERINOS PARA 
POSTOS DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE INFORMÁTICA (A1), DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. 
 
 Por unanimidade, apróbase a seguinte proposta: 
 
“De conformidade coa normativa vixente, aprobar as bases que rexerán a 
convocatoria do proceso de selección para elaborar unha listaxe de persoal 
funcionario interino, para posibles nomeamentos para postos de técnico/a superior de 
informática (A1), de Administración especial, segundo se regula deseguido: 
 
Aprobación das bases para elaborar unha listaxe  de persoas aspirantes para 
posibles nomeamentos como funcionarios/as interinos/as para postos de 
técnico/a superior de informática (A1) de Administración especial  
 
Primeira.- As solicitudes para tomar parte no proceso deberán presentarse no modelo 
oficial que facilitará esta Deputación provincial (Rexistro Xeral, Servizo de 
Planificación e Xestión de Recursos Humanos e na páxina web 
www.dicoruna.es/diputacion/impresos, no prazo de 20 días naturais, contados a partir 
do seguinte ao da publicación das presentes Bases no Boletín Oficial da Provincia, 
debidamente cubertas e acompañadas dos documentos que acrediten a titulación 
esixida e, no seu caso, os demais requisitos que se sinalen para cada posto dos que 
se trata (copias simples), ademais dunha fotocopia simple do documento nacional de 
identidade. 
 
Segunda.- Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Presidencia da 
Corporación, no prazo máximo de quince días, declarará aprobadas as relacións de 
persoas admitidas e excluídas, que se publicará no Boletín Oficial da Provincia, 
establecéndose un prazo de dez días para os efectos de reclamacións. Logo de 
rematado o dito prazo, a Presidencia aprobará a relación definitiva de persoas 
admitidas e excluídas e determinará o lugar, a data e hora de comezo do primeiro 
exercicio das probas selectivas, así como a relación nominal das persoas que 

http://www.dicoruna.es/diputacion/impresos
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compoñerán o Tribunal Cualificador, todo o que se publicará no Boletín Oficial da 
Provincia. 
 
Terceira.- Os tribunais constarán dun/ha presidente/a, tres vogais funcionarios/as da 
Deputación e un/ha secretario/a, que haberán de cumprir os requisitos sinalados no 
art. 60 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o 
Texto refundido da lei do estatuto básico do empregado público, e demais normativa 
aplicable. Os tribunais poderán dispoñer a incorporación aos seus traballos de persoal 
asesor especialista para as probas selectivas correspondentes, limitándose este a 
prestar a súa colaboración nas súas especialidades técnicas. Os tribunais terán a 
categoría e o dereito de percibir as contías correspondentes, de conformidade co 
disposto no R.D. 462/2002 e lexislación complementaria. 
 
Cuarta.- Unha vez comezadas as probas selectivas e de conformidade coa normativa 
vixente, os anuncios de celebración das sucesivas probas expoñeranse nos locais 
nos que se celebrou a proba anterior, con doce horas de antelación, como mínimo 
con respecto ao seu comezo, se se  trata do mesmo exercicio, ou de vinte e catro, se 
se trata dun novo. 
 
Unha vez que conclúan os procesos selectivos, os tribunais formularán as súas 
propostas á Presidencia da Corporación, para aprobar as listaxes correspondentes. 
 
Quinta.- En todo o non previsto nestas bases, estarase ao disposto no Regulamento 
regulador da selección de persoal funcionario interino e laboral temporal desta 
Deputación (BOP núm.151, do 02/07/2008) e na normativa de acceso á función 
pública vixente. Así mesmo, estas bases e convocatoria e cantos actos 
administrativos se deriven dela, poderán ser impugnados nos casos e na forma 
establecidos pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas. 
 
Requisitos e forma de selección: 
 
Requisitos: licenciatura ou enxeñería en informática ou equivalente. 
  
Proba selectiva: 
 
1º Exercicio obrigatorio e eliminatorio: consistirá na contestación dun cuestionario 
de preguntas con respostas alternativas sobre as materias obxecto do temario que 
figura no seguinte programa, nun tempo máximo total dunha hora. A puntuación será 
de 00,00 ata 10,00 puntos, sendo necesario para aprobar obter un mínimo de 05,00 
puntos.  
 
2º Exercicio obrigatorio e eliminatorio: consistirá en resolver no tempo máximo de 
2 horas, un suposto práctico relacionado coas funcións que se han desenvolver, a 
escoller por cada candidato/a entre dous que propoña o Tribunal. A puntuación será 
de 00,00 ata 10,00 puntos, sendo necesario para aprobar obter un mínimo de 05,00 
puntos. Para a realización do suposto práctico as persoas aspirantes poden, en todo 
momento, facer uso dos textos legais e das coleccións de xurisprudencia dos que 
acudan provistos. A puntuación obtida será a media aritmética das cualificacións 
outorgadas por cada membro do tribunal.  
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3º Exercicio.- De carácter obrigatorio, excepto para quen teña acreditado o nivel de 
coñecemento do galego: Celga 4, que estará exento/a de realizar o exercicio. 
Consistirá na tradución nun tempo máximo de 1 hora dun texto do castelán ao galego 
e outro do galego ao castelán a proposta do Tribunal. Este exercicio será cualificado 
como apto ou non apto. 
  

Programa: 

PARTE XERAL 

Tema 1.- A Constitución española de 1978: estrutura. Especial referencia aos 
dereitos fundamentais e liberdades públicas. As Cortes. O Goberno. A 
Administración. A organización territorial do Estado na Constitución. 

Tema 2.- O Estatuto de autonomía de Galicia. Estrutura e contido. Especial 
referencia ao goberno da Comunidade autónoma. Lei 1/83, do 22 de 
febreiro, da Xunta e o seu presidente 

Tema 3.- Lei 7/1985 reguladora das bases do réxime local: disposicións xerais. O 
municipio. A provincia. Outras entidades locais. Disposicións comúns ás 
entidades locais. Réxime de organización dos municipios de gran 
poboación. 

Tema 4.- RDL 2/2004 polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das 
facendas locais: recursos das provincias. Orzamento e gasto público. 

Tema 5.- RDL 5/2015 polo que se aproba o texto refundido da lei do estatuto básico 
do empregado público: persoal ao servizo das administracións públicas. 
Dereitos, deberes e código de conduta. Situacións administrativas. 
Adquisición e perda da relación de servizo. Réxime disciplinario.  

Tema 6.- Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións 
públicas: da actividade das administracións públicas. Dos actos 
administrativos. Das disposicións sobre o procedemento administrativo 
común. Da revisión dos actos en vía administrativa. 

 

PARTE ESPECÍFICA 

Tema 7.- Estrutura de datos e da información: Unidade de información. Medida da 
información. Codificación e rendemento. Estruturas de datos. Tipos de 
datos. Tipos abstractos de datos. Algoritmos de manipulación. Listas e 
pilas. 

Tema 8.- Bases de datos: Conceptos de bases de datos. Clases de bases de datos. 
Os sistemas de xestión de bases de datos. Administración de bases de 
datos. Xestión de táboas e espazos de datos. As salvagardas. Os 
accesos. Dicionarios de datos. Bases de datos sen esquema (NoSQL). 

Tema 9.- Bases de datos relacionais: O modelo relacional. Sistemas de xestión de 
bases de datos relacionais. Modelo entidade/relación expandido. SQL. 
Linguaxes 4GL. Organización de consultas. Índices. Oracle 10G e PLSQL. 
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Tema 10.- Normalización e Integridade: Formas normais de Codd. Formas revisadas. 
Normalización práctica. Integridade da información. Condicións de 
Integridade. Integridade referencial 

Tema 11.- Arquitectura de computadores: Estrutura Von Newman. Unidades 
funcionais. Memoria. Procesadores. Periferia. Linguaxe máquina e 
ensambladores. Esquemas xerais de funcionamento. 

Tema 12.- Normativa de administración electrónica: Esquemas nacionais e normas 
técnicas. 

Tema 13.- Metodoloxías de planificación, análise, deseño, desenvolvemento e 
mantemento de sistemas de información: Metodoloxías tradicionais. 
Metodoloxías estruturadas. Metodoloxías orientadas a obxectos. A 
metodoloxía MÉTRICA do Consello Superior de Informática. Metodoloxías 
áxiles. 

Tema 14.- Metodoloxía da programación: Linguaxes de programación. Linguaxes 
imperativas. Linguaxes procedementais. Programación funcional. 
Programación orientada a obxectos. 

Tema 15.- Software de base: Conceptos de sistemas operativos. Principios sistemas 
operativos. Organización, estrutura e servizo dos sistemas operativos. 
Xestión e administración da memoria e os procesos. Xestión de 
entrada/saída. Xestores de datos. Virtualización. Conceptos e 
ferramentas. 

Tema 16.- Telemática e redes de comunicación: Arquitectura de redes. O modelo de 
referencia OSI. Servizos e protocolos. Pilas de protocolos. TCP/IP. Outros. 
LANs e WANs. 

Tema 17.- Arquitectura Cliente/Servidor e proceso cooperativo: Arquitectura en tres 
ou máis niveis. Comunicación avanzada programa a programa. Programas 
de interfases de comunicacións. Procesos e arquitecturas cliente / 
servidor. Capas. Transaccións e mensaxes. Monitores de transaccións. 
Servidores de aplicacións. 

Tema 18.- Técnicas operativas de planificación: Metodoloxías reticulares de 
planificación. Planificación de tempos. Nivelación de recursos. PERT, 
CPM, MCE e outros. 

Tema 19.- Intercambio electrónico de documentos: Almacenamento. Transferencia. 
Usuarios. Centros de compensación. Software de usuario EDI. 

Tema 20.- Sistemas criptográficos: Certificación. Criptografía. Deseño de sistemas 
criptográficos. Tipos de códigos. Disciplina. Criptosistemas con clave 
secreta. Criptosistemas con clave pública. Encriptamento de datos. 
Programas de detección de violacións de acceso. Servizos de certificación 
electrónica. Tarxetas intelixentes. 

Tema 21.- Lexislación de protección de datos de carácter persoal: A directiva 
95/46/CE, A Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal 
(LOPD). A Axencia de Protección de Datos. 

Tema 22.- Seguridade física das instalacións informáticas: Protección de áreas. 
Subministración eléctrica. Dispositivos electrónicos de protección. 
Sistemas e dispositivos contra incendios. Protección de inundacións. 
Radiacións electromagnéticas. Protección contra actos malintencionados. 
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Tema 23.- Normativa e técnicas de sinatura electrónica: Certificados dixitais. 

Tema 24.- Os sistemas de información xeográfica (GIS). 

Tema 25.- Xestión de datos corporativos: Almacén de datos (Data.-Warehouse). 
Arquitectura OLAP. Minería de datos. Xeración de informes á dirección. 
Estratexias CRM (Customer Relationship Management): conceptos, 
vantaxes e impacto na organización. 

Tema 26.- A rede internet. Orixe. Evolución: Tendencias actuais. Conectividade. 
Protocolos: Telnet, FTP, SSH, http, SMTP, etc. O World Wide Web. 
Comercio electrónico. Posta en marcha de servizos na rede. Internet 2. 
SEO. Redes sociais. 

Tema 27.- Linguaxes e ferramentas para utilización en redes globais: HTML, XML, 
WML, servidores, navegadores e mecanismos de pago electrónico. 
HTML5. Javascript. PHP. Python. 

Tema 28.- Contornas de desenvolvemento de aplicacións en contornas 
Internet/Intranet: Sistemas de xestión de contidos web. REST e servizos 
web en SOAP. 

Tema 29.- Servizos de directorio: Directorio electrónico. Protocolos X500 e LDAP. 
Directorio activo. 

Tema 30.- Protocolo IP: Conceptos. Características. Evolución Ipv4 e Ipv6, 
diferenzas.” 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar remata a sesión, sendo as doce horas e 
vinte minutos, redáctase a acta e autorízase a súa transcrición, que asino co Sr. 
presidente, de todo o cal, eu, o secretario, dou fe. 
 

 

 

 


