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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, 21 de abril de 2017, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 7/17, do 7 de abril. 
 
2.-Toma de coñecemento de comunicacións recibidas doutras deputacións e 
concellos. 
 
Asesoría Xurídica 
 
3.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 dos da 
Coruña, do 22/03/2017, recaída no recurso PO 178/2016, interposto por don Ramón 
Trigo Quiroga, sobre tramitación de expediente expropiatorio ou de reclamación de 
responsabilidade patrimonial. 

 
4.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos de 
Ferrol, do  27/03/2017, recaída no recurso PA 240/2016, interposto por dona María 
del Carmen Santiago Rodríguez e Axa Seguros Generales, SA de Seguros y 
Reaseguros, sobre responsabilidade patrimonial. 

 
5.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no PA 34/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 dos da 
Coruña, interposto por Gasóleos San Marcos, SL, sobre responsabilidade patrimonial. 

 
6.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no PA 45/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos da 
Coruña, interposto por don Alejandro Greenhalgh Suárez, sobre sanción de tráfico do 
Concello da Laracha. 

 
7.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no PA 39/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 dos de 
Pontevedra, interposto por don Fernando Rodríguez Uriarte, sobre sanción de tráfico 
do Concello de Carballo. 

 
8.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no PA 48/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº4 dos da 
Coruña, interposto por Promociones Tolerancia, SL, sobre tributos. 
 
9.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no PO 30/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos 
da Coruña, interposto por Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, sobre reclamación 
de cotas. 
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10.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 dos da 
Coruña, de 31/03/2017, recaída no PA 293/2016, interposto por don José Santiago 
Martínez Martínez, sobre expropiación. 
 
11.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no PA 59/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 dos da 
Coruña, interposto por dona María Lucrecia Romay Ulled, sobre denegación de axuda 
por estudos. 

 
12.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos de 
Santiago de Compostela, do 24/03/2017, recaída no PA 52/2016, interposto por don 
Juan Francisco González Framil, sobre complementos asignados no orzamento, 
persoal e relación de postos de traballo do ano 2016. 
 
Planificación e Xestión de Recursos Humanos 
 
13.-Aprobación da oferta de emprego público 2017 (consolidación de emprego 
temporal). 
 
14.-Aprobación das bases reguladoras dos procesos selectivos para a execución da 
funcionarización das prazas desempeñadas por persoal laboral fixo. 
 
15.-Aprobación das bases do proceso selectivo para elaborar listas de persoal 
funcionario interino para posibles nomeamentos para postos de técnico de son. 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
16.-Aprobación do informe á modificación puntual do Plan xeral relativa a varios 
núcleos rurais do Concello de Vedra. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día o vinte e un de abril de dous mil 
dezasete. 

 
Na sala de comisións do pazo provincial, sendo o día vinte e un de abril 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 LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DONA MARÍA GORETTI SANMARTÍN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 
 

 
 Escúsase o Sr. Regueira Varela. 
 

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 da Sección de Información e Actas, dona Mª Cristina Couto Palla. 

 
Aberto o acto ás doce horas e once 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 7/17, DO 7 DE 
ABRIL. 
 
 Apróbase a acta da sesión anterior, número 7/17, do 7 de abril. 
 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DE COMUNICACIÓNS RECIBIDAS DOUTRAS 
DEPUTACIÓNS E CONCELLOS. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da comunicación recibida do Concello 
de Muros. 
 
3.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 3 DOS DA CORUÑA, DO 22/03/2017, RECAÍDA NO 
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RECURSO PO 178/2016, INTERPOSTO POR DON RAMÓN TRIGO QUIROGA, 
SOBRE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE EXPROPIATORIO OU DE 
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

10841, do 03.04.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 dos da Coruña, do 22.03.2017, 
recaída no recurso con procedemento ordinario 178/2016, interposto por don Ramón 
Trigo Quiroga, sobre tramitación de expediente expropiatorio ou de reclamación de 
responsabilidade patrimonial. 

 
4.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1 DOS DE FERROL, DO  27/03/2017, RECAÍDA NO 
RECURSO PA 240/2016, INTERPOSTO POR DONA MARÍA DEL CARMEN 
SANTIAGO RODRÍGUEZ E AXA SEGUROS GENERALES, SA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

10842, do 03.04.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos de Ferrol, do  27.03.2017, recaída 
no recurso con procedemento abreviado 240/2016, interposto por dona María del 
Carmen Santiago Rodríguez e Axa Seguros Generales, SA de Seguros y 
Reaseguros, sobre responsabilidade patrimonial. 

 
5.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PA 34/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
GASÓLEOS SAN MARCOS, SL, SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

11497, do 07.04.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no procedemento abreviado 34/2017, do Xulgado 
do Contencioso Administrativo nº 3 dos da Coruña, interposto por Gasóleos San 
Marcos, SL, sobre responsabilidade patrimonial, encomendándolle a representación e 
defensa ao letrado-asesor xurídico don Ramón Valentín López Rey. 

 
6.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PA 45/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
DON ALEJANDRO GREENHALGH SUÁREZ, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO DO 
CONCELLO DA LARACHA. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

11494, do 07.04.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no procedemento abreviado 45/2017, do Xulgado 
do Contencioso Administrativo nº 4 dos da Coruña, interposto por don Alejandro 
Greenhalgh Suárez, sobre sanción de tráfico do Concello da Laracha, 
encomendándolle a representación e defensa ao letrado-asesor xurídico don Ramón 
Valentín López Rey. 
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7.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PA 39/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DOS DE PONTEVEDRA, INTERPOSTO 
POR DON FERNANDO RODRÍGUEZ URIARTE, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO 
DO CONCELLO DE CARBALLO. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

11749, do 10.04.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no procedemento abreviado 39/2017, do Xulgado 
do Contencioso Administrativo nº 3 dos de Pontevedra, interposto por don Fernando 
Rodríguez Uriarte, sobre sanción de tráfico do Concello de Carballo, 
encomendándolle a representación e defensa ao letrado-asesor xurídico don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
8.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PA 48/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº4 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
PROMOCIONES TOLERANCIA, SL, SOBRE TRIBUTOS. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
11750, do 10.04.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no procedemento abreviado 48/2017, do Xulgado 
do Contencioso Administrativo nº4 dos da Coruña, interposto por Promociones 
Tolerancia, SL, sobre tributos, encomendándolle a representación e defensa ao 
letrado-asesor xurídico don Ramón Valentín López Rey. 
 
9.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PO 30/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR, SOBRE RECLAMACIÓN DE 
COTAS. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

11496, do 07.04.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no procedemento ordinario 30/2017, do Xulgado 
do Contencioso Administrativo nº 4 dos da Coruña, interposto por Eixo Atlántico do 
Noroeste Peninsular, sobre reclamación de cotas, encomendándolle a representación 
e defensa ao letrado-asesor xurídico don Ramón Valentín López Rey. 

 
10.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 2 DOS DA CORUÑA, DE 31/03/2017, RECAÍDA NO PA 
293/2016, INTERPOSTO POR DON JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
SOBRE EXPROPIACIÓN. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
11498, do 07.04.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 dos da Coruña, do 31.03.2017, 
recaída no procedemento abreviado 293/2016, interposto por don José Santiago 
Martínez Martínez, sobre expropiación. 
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11.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PA 59/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
DONA MARÍA LUCRECIA ROMAY ULLED, SOBRE DENEGACIÓN DE AXUDA 
POR ESTUDOS. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

10840, do 03.04.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no procedemento abreviado 59/2017, do Xulgado 
do Contencioso Administrativo nº 3 dos da Coruña, interposto por dona María 
Lucrecia Romay Ulled, sobre denegación de axuda por estudos, encomendándolle a 
representación e defensa ao letrado-asesor xurídico don Ramón Valentín López Rey. 

 
12.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1 DOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, DO 24/03/2017, 
RECAÍDA NO PA 52/2016, INTERPOSTO POR DON JUAN FRANCISCO 
GONZÁLEZ FRAMIL, SOBRE COMPLEMENTOS ASIGNADOS NO ORZAMENTO, 
PERSOAL E RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO ANO 2016. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
11495, do 07.04.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos de Santiago de Compostela, do 
24.03.2017, recaída no procedemento abreviado 52/2016, interposto por don Juan 
Francisco González Framil, sobre complementos asignados no orzamento, persoal e 
relación de postos de traballo do ano 2016. 
 
13.-APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2017, (Consolidación de 
emprego temporal). 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta:: 
 
“Visto o expediente relativo á aprobación da Oferta de Emprego Público 2017 desta 
Deputación, no que se acreditan os seguintes 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
De conformidade ca da Lei de presupostos xerais do Estado, a incorporación de novo 
persoal está suxeita a uns límites e requisitos, fixándose a taxa de reposición de 
efectivos ata un máximo do 100% en determinadas competencias nas administracións 
públicas. No que afecta á Deputación provincial: 

-Con competencias educativas, as prazas de persoal funcionario docente. 

-Respecto do control e loita contra o fraude fiscal, laboral, de subvencións públicas e 
en materia de seguridade social e de control da asignación eficiente dos recursos 
públicos. 

-Respecto ao asesoramento xurídico e da xestión de recursos públicos. 

-Ás prazas de persoal que presta asistencia directa aos usuarios dos servizos sociais. 
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-Ás prazas de persoal que realiza a xestión de prestacións e políticas activas en 
materia de emprego. 

Nos sectores non recollidos nos apartados anteriores, a taxa de reposición fixarase 
ata un máximo do 50%.  

Estas limitacións acadan ás prazas inmersas nos procesos de consolidación de 
emprego previstos na Disposición transitoria cuarta do Estatuto básico do empregado 
público. 

Non computarán dentro do límite máximo de prazas derivado da taxa de reposición de 
efectivos, aquelas prazas que se convoquen para a súa provisión mediante procesos 
de promoción interna. 

Segundo o artigo 70.3 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: “A oferta 
de emprego público ou instrumento similar poderá conter medidas derivadas da 
planificación de recursos humanos”. 

A Mesa xeral de negociación de empregados públicos acordou incluír nas ofertas de 
emprego as prazas de persoal docente. 

Como consecuencia do dito acordo aprobouse a oferta de emprego de 2015, 
publicada no DOG nº 20 do 1 de febreiro de 2016 e a oferta de emprego de 2016, 
publicada no DOG nº 227 do 28 de novembro de 2016, que inclúen 14 prazas de 
profesores/as do IES Rafael Puga Ramón, IES Calvo Sotelo e Conservatorio de 
danza. 

Ao longo do ano 2016 producíronse as seguintes xubilacións, en sectores nos que a 
taxa de reposición de efectivos pode chegar ao 100%. 

POSTO CENTRO DE TRABALLO/SERVIZO 

Auxiliar educador/a Fogar Infantil Emilio Romay 

Profesor/a IES Puga Ramón 

Celador/a Fogar Infantil Emilio Romay 

Profesor/a IES Puga Ramón 

Oficial 1ª recadación Tesourería 

Oficial 1ª recadación Tesourería 

Tamén se produciron as xubilacións que figuran a continuación, noutros sectores, 
polo que a taxa de reposición de efectivos podería acadar o 50%. 

POSTO CENTRO DE TRABALLO/SERVIZO 

Analista técnico/a Servizo de informática  

Administrativo/a Intervención  

Administrativo/a Tesourería 

Técnico de arquivo e biblioteca Arquivo 

Administrativo/a Recursos humanos 

Administrativo/a Intervención 

Administrativo/a Recursos humanos 

Ordenanza Centro Calvo Sotelo 

Auxiliar administrativo/a Desenvolvemento territorial e m.a. 
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II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
II.1.- Artigos 70 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; 91 da Lei 
7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, e 204 da Lei 2/2015, do 29 de abril, 
do emprego público de Galicia, en canto á aprobación da oferta de emprego público 
das administracións públicas e, especificamente, das administracións locais. 
  
II.2.- Artigo 20 da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de orzamentos xerais do Estado 
para o ano 2016, actualmente prorrogados, en canto se refire á oferta de emprego 
público e á taxa de reposición de efectivos nas administracións públicas. 
 
II.3.- Artigo 37.1.l) do xa citado Real decreto lexislativo 5/2015 do 30 de outubro, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público, en 
canto establece como obxecto da negociación coa representación sindical, na 
correspondente Mesa Xeral, dos criterios xerais da oferta de emprego público.  
 
De conformidade coa normativa legal e xurisprudencial citadas e demais concordante 
e de aplicación, e de acordo co Plan de ordenación de recursos humanos aprobado 
polo Pleno desta Corporación na súa sesión celebrada o 31 de marzo de 2017, a 
Xunta de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
Primeiro.- Aprobar a Oferta de Emprego Público desta Deputación provincial para 
2017, segundo se especifica e cuantifica  a continuación: 
 

PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA 

CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL 

GRUPO/ 

SUBG. 
CLASIFICACIÓN PRAZAS DENOMINACIÓN ADSCRICIÓN 

A1 AE 1 Letrado/a adxunto/a Asesoría Xurídica 

C2 AE 1 Cociñeiro/a Centro de día de menores 

de Ferrol 

AP AE 1 Axudante/a de cociña Centro Calvo Sotelo 

AP AE 1 Celador/a Fogar Infantil Emilio Romay 

AP AE 1 Mozo/a de servizo axudante IES Puga Ramón 
 

 
Segundo.- Aplicar nos procesos selectivos correspondentes os criterios xerais que se 
derivan do disposto na normativa básica estatal e na autonómica de 
desenvolvemento. Os ditos procesos selectivos de execución da Oferta de Emprego 
Público desenvolveranse dentro do prazo improrrogable de tres anos. 
 
Terceiro.- Publicar a presente Oferta de Emprego Público no Boletín Oficial del 
Estado, segundo o establecido na normativa vixente.” 
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14.-APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DOS PROCESOS SELECTIVOS 
PARA A EXECUCIÓN DA FUNCIONARIZACIÓN DAS PRAZAS DESEMPEÑADAS 
POR PERSOAL LABORAL FIXO. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta:: 
 
“Visto o expediente relativo á aprobación das Bases reguladoras dos procesos 
selectivos para a execución da funcionarización das prazas desempeñadas por 
persoal laboral fixo, no que se acreditan os seguintes: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
O Pleno da Corporación, na súa sesión do 31 de maio de 2013, aprobou o “Acordo de 
planificación estratéxica 2013-2015”, que, entre outros aspectos, aprobou o Plan de 
emprego 2013-2015 que contén entre as medidas de racionalización de efectivos a 
promoción interna,  a consolidación de emprego temporal e a “identificación e 
elaboración do catálogo de postos de traballo de persoal laboral susceptibles de seren 
incorporados a un proceso de funcionarización; e do catálogo de postos laborais que 
no futuro obrigatoriamente deberían ser cubertos ou desempeñados por persoal 
funcionario con base na aplicación da normativa vixente; e por tanto tamén do 
catálogo de postos que deben ser declarados a extinguir unha vez vacantes”. O dito 
“Acordo de planificación estratéxica 2013-2015” foi obxecto de previa negociación na 
Mesa Xeral de Negociación do 24/05/2013, onde obtivo o apoio da totalidade das 
organización sindicais presentes nela. 
 
Así mesmo, no seu acordo do 20 de decembro de 2013, o Pleno aprobou o convenio 
colectivo do persoal laboral, con vixencia a partir do 1 de xaneiro de 2014, que no seu 
artigo 4 establece a equiparación das normas, condicións de traballo, sociais e 
retributivas, sempre de conformidade co previsto no ordenamento xurídico, de todo o 
persoal da Deputación; e na súa Disposición adicional segunda, “funcionarización de 
persoal laboral”, establece como obxectivo o de regularizar aquelas situacións nas 
que tarefas e funcións que deban ser prestadas por persoal funcionario estean a ser 
desempeñadas por persoal laboral. Nas táboas salariais do dito convenio colectivo, 
figuran xa os postos, titulacións e formas de provisión agrupados nos grupos e 
subgrupos equivalentes cos do persoal funcionario, coincidentes ademais coa relación 
de postos de traballo. 
 
 
I.1.- O Pleno da Corporación, no seu acordo do 27 de novembro de 2014, aprobou a 
relación de postos de traballo para 2015, na que se dispón a realización, de 
conformidade coas previsións do Plan de emprego 2013-2015, da funcionarización de 
todos os postos de persoal laboral, incluíndoos na relación de postos de traballo de 
persoal funcionario, como afectados polo tal proceso de funcionarización e promoción 
interna e coa mención de “para extinguir”, así como as prazas que se correspondan 
no cadro de persoal para o dito ano 2015. O tal proceso en si mesmo non supón 
incremento ningún do gasto total do persoal, nin da masa retributiva total resultante da 
suma das masas retributiva do persoal funcionario e da masa salarial do laboral, xa 
que non se produce variación ningunha nas retribucións dos postos afectados. 
 
I.2.- O devandito acordo establece, así mesmo, que a participación nos procesos 
selectivos correspondentes será voluntaria, podendo participar neles os titulares dos 
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postos obxecto de funcionarización como persoal laboral fixo do cadro de persoal que 
se encontren en situación de servizo activo, en excedencia ou en incapacidade 
permanente con reserva do posto de traballo, e posúan as titulacións legalmente 
esixibles para o acceso ás prazas na administración local como persoal funcionario de 
carreira. A toma de posesión das persoas que superen os correspondentes procesos 
selectivos como funcionarias de carreira, levará consigo a rescisión simultánea da 
relación laboral existente ata esa data. 
O devandito proceso de funcionarización foi obxecto de debates nas Mesas Xerais de 
Negociación que tiveron lugar os dias 09/05/2014, 05/10/2015 e 04/11/2015. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
II.1.- Artigos 9.2 e 11.2 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, do texto 
refundido da lei do estatuto básico do empregado público (EBEP), en canto 
establecen, o primeiro, os postos que terán en todo caso que estar reservados a 
persoal funcionario, e o segundo, sobre a determinación dos postos de traballo que 
poderán ser desempeñados por persoal laboral, en relación cos artigos 22 e 26 da Lei 
2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (LEPG). 
 
II.2.- Igualmente, os artigos 14 e 18 do devandito EBEP, establecen o dereito á 
promoción interna dos funcionarios públicos, en relación coa súa Disposición 
transitoria segunda, que habilita expresamente para a realización dos 
correspondentes procesos de funcionarización por promoción interna dos postos 
desempeñados por persoal laboral engadindo que se valorarán para estes efectos 
como mérito os servizos efectivos prestados como persoal laboral fixo e as probas 
selectivas superadas para acceder a esta condición 
Pola súa banda a Disposición transitoria primeira da Lei 2/2015 dispón que o persoal 
laboral fixo das administracións incluídas no ámbito de aplicación desta lei poderá 
participar nun proceso selectivo de promoción interna que se convocará por unha soa 
vez e polo sistema de concurso-oposición, en cada un dos corpos ou escalas de 
persoal funcionario aos que figuren adscritas as funcións que realice ou os postos que 
desempeñe, sempre que posúa a titulación necesaria e reúna os restantes requisitos 
esixidos, e para estes efectos valoraranse como mérito os servizos efectivos 
prestados como persoal laboral fixo e as probas selectivas superadas para acceder a 
esta condición. 
 
II.3.- Artigos 89 e 92 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local (LBRL), 
que inciden en canto aos postos que han ser desempeñados por persoal funcionario e 
os que poden ser desempeñados por persoal laboral, en relación co artigo 175 do 
Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, texto refundido das disposicións 
vixentes en materia de réxime local (TRLRL), en canto regula a subescala funcionarial 
específica na que se integrará o persoal de oficios, o que fai posible, 
consecuentemente, tamén a funcionarización destes postos. 
 
II.4.- A xurisprudencia ten establecido que nos procesos de funcionarización dos 
postos de persoal laboral, os seus titulares que non participen nos procesos selectivos 
correspondentes ou non os superen, seguirán desempeñando os postos mantendo o 
seu réxime laboral na condición de “para extinguir” (STS do 20 de xuño de 1996, por 
todas), o que é conforme co disposto na xa citada Disposición transitoria segunda do 
EBEP.  
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Vistos os informes emitidos, a Xunta de Goberno, ACORDA: 
 
Aprobar as Bases reguladoras dos procesos selectivos para a execución da 
funcionarización das prazas desempeñadas por persoal laboral fixo, cuxo texto se 
transcribe a continuación: 
 
Bases xerais e específicas reguladoras dos procesos selectivos para a 
execución da funcionarización das prazas desempeñadas por persoal laboral 
fixo. Disposición transitoria segunda do estatuto básico do empregado público 
e disposición transitoria primeira da LEPG. 
 
I.- BASES XERAIS 
 
1.- OBXECTO E ASPECTOS XERAIS. 
 
As presentes bases xerais rexerán nos procesos selectivos que convoque a 
Deputación Provincial da Coruña, xunto coas bases específicas, para executar o 
proceso de funcionarización do persoal laboral fixo, segundo o disposto polo acordo 
do Pleno da Corporación do 27 de novembro de 2014, aprobatorio da relación de 
postos de traballo para 2015, na que se dispón a realización de conformidade coas 
previsións do Plan de emprego 2013-2015, a funcionarización de todos os postos de 
persoal laboral, incluíndoos na relación de postos de traballo de persoal funcionario, 
como afectados polo tal proceso de funcionarización e promoción interna e coa 
mención de “para extinguir”, así como as prazas que se correspondan no cadro de 
persoal para o dito ano 2015. 
 
As especificidades e características do proceso selectivo regúlanse nas bases 
específicas. 
 
2.- LEXISLACIÓN APLICABLE. 
 
Ao proceso de funcionarización serálle de aplicación o establecido na Real decreto 
lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, do texto refundido da lei do estatuto básico do 
empregado público (EBEP); na Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local; o 
Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, texto refundido das disposicións 
legais vixentes do réxime local, e a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de 
Galicia, xunto coas demais normas regulamentarias vixentes de desenvolvemento, e 
supletoriamente o Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, regulamento xeral de 
ingreso do persoal ao servizo da Administración do Estado. 
 
3.- REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES. 
 
Para poder participar nos procesos selectivos será necesario reunir os requisitos que 
deseguido se indican: 
 
a).- Ter a condición de persoal laboral fixo da Deputación Provincial da Coruña e 
atoparse na situación de servizo activo, en excedencia ou en incapacidade 
permanente con reserva do posto de traballo. Nos casos de postos ocupados por 
traballadores acollidos a xubilación parcial e substituídos mediante contratos de 
remuda, poderán participar unicamente as persoas titulares dos postos na dita 
situación de xubilación parcial, quedando excluídos os traballadores con contratos de 
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remuda, agás no suposto específico de que os ditos contratos foran concertados por 
tempo indefinido e a xornada completa, no que poderá presentarse tamén a persoa 
substituta e, de superar o proceso selectivo, a toma de posesión na praza quedará 
diferida á xubilación total da persoa substituída. 
 
b).- Posuír a titulación esixida nas bases específicas de cada proceso selectivo. No 
caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberase estar en posesión da 
correspondente credencial que acredite a súa homologación. 
 
c).- Non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 
administracións públicas nin encontrarse inhabilitado para o exercicio de funcións 
públicas. 
 
Todos os requisitos enumerados anteriormente deberán posuírse no día de 
finalización do prazo de presentación de solicitudes e manterse durante todo o 
proceso selectivo ata a toma de posesión como persoal funcionario de carreira. 
 
4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E ADMISIÓN DAS PERSOAS 
ASPIRANTES. 
 
As solicitudes dirixiranse á Presidencia desta Deputación da Coruña, durante o prazo 
de vinte (20) días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio 
da convocatoria no Boletín Oficial do Estado, no modelo oficial que se facilitará nas 
oficinas da Deputación (Rexistro Xeral, Servizo de Planificación e Xestión de 
Recursos Humanos) e na páxina web 
https://www.dicoruna.es/index.php/download_file/view/13661/13139/. As solicitudes 
remitiranse na  forma que determina o artigo 16 e disposicións concordantes da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do  procedemento administrativo común das 
administracións públicas. 
 
Para a avaliación da fase de concurso, os méritos relativos aos servizos efectivos 
prestados como persoal laboral fixo nesta Deputación e ás probas selectivas 
superadas para o acceso á tal condición acreditaranse de oficio.  
 
As persoas con discapacidade deberán facelo constar na solicitude, indicando se 
precisan adaptacións para realizar as probas. Deberán presentar o certificado 
acreditativo da tal condición e igualmente o certificado dos órganos da administración 
sanitaria que acredite a compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións 
correspondentes. 
 
Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Presidencia da Corporación 
aprobará no prazo máximo dun mes as relacións de admitidos e excluídos, que se 
publicará no Boletín Oficial da Provincial, establecéndose un prazo de dez (10) días 
para os efectos de reclamacións e corrección de deficiencias, segundo o disposto no 
artigo 68 da Lei 39/2015. De habelas, serán aceptadas ou rexeitadas na resolución da 
Presidencia que aprobe a relación definitiva de admitidos e excluídos e que 
determinará o lugar, data e hora do comezo do primeiro exercicio das probas 
selectivas, así como a relación nominal dos membros que compoñerán os Tribunais 
Cualificadores, todo o que se publicará igualmente no Boletín Oficial da Provincia. 
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5.- TRIBUNAIS CUALIFICADORES. 
 
Os tribunais constarán dun presidente, tres vogais funcionarios da Deputación e un 
secretario, que haberán de cumprir os requisitos sinalados no art. 60 do Real decreto 
lexislativo 5/2015, do Estatuto Básico do Empregado Público, e demais normativa 
aplicable. A súa composición deberá axustarse aos principios de imparcialidade e 
profesionalidade dos seus membros e tenderase á paridade entre muller e home. 
 
Os tribunais poderán dispoñer a incorporación aos seus traballos de asesores 
especialistas para as probas selectivas correspondentes, limitándose os ditos 
asesores a prestar a súa colaboración nas súas especialidades técnicas. Así mesmo, 
poderán designar auxiliares colaboradores en número suficiente que permita garantir 
o correcto e normal desenvolvemento dos procesos. 
 
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. 
 
Os membros dos respectivos Tribunais Cualificadores deberán posuír un nivel de 
titulación igual ou superior ao esixido para o ingreso nas prazas convocadas e terán 
que ser funcionarios de carreira que pertenzan ao mesmo ou superior grupo/subgrupo 
de entre os previstos no artigo 76 da Real decreto lexislativo 5/2015, en relación co 
grupo/subgrupo no que se integren as respectivas prazas. 
 
6.- SISTEMA DE SELECCIÓN. 
 
O sistema selectivo será o de concurso-oposición, segundo establecen a disposición 
transitoria 2ª do EBEP e a disposición transitoria 1ª da LEPG. Os méritos avaliables 
na fase de concurso,  servizos efectivos prestados como persoal laboral fixo e probas 
selectivas superadas para acceder a esta  condición segundo as mesmas 
disposicións, así como as probas nas que consista a fase de oposición serán 
establecidos nas correspondentes bases específicas. 
 
A fase de concurso será previa á de oposición, non terá carácter eliminatorio e non 
poderá terse en conta para superar a fase de oposición. 
 
7.- COMEZO E DESENVOLVEMENTO DA FASE DE OPOSICIÓN. 
 
A fase de oposición non poderá comezar ata transcorridos como mínimo tres meses 
desde a data da finalización do prazo de presentación das solicitudes. O comezo da 
fase de oposición deberá anunciarse con quince (15) días de antelación, como 
mínimo, no Boletín Oficial da Provincia. Os anuncios sucesivos publicaranse 
unicamente no taboleiro de anuncios da Deputación e nos locais onde se realizarán 
as probas anteriores, sen que sexa obrigatoria a publicación no Boletín Oficial da 
Provincia. 
 
As persoas aspirantes serán convocadas para cada exercicio nun único chamamento, 
sendo excluídas da oposición as que non comparecesen, agás nos casos 
debidamente xustificados libremente apreciados polo Tribunal correspondente. As 
razóns ou probas xustificativas formularanse dentro das vinte e catro (24) horas 
seguintes á celebración do exercicio no que non comparecesen. 
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A actuación das persoas aspirantes naqueles exercicios que non poidan realizarse 
conxuntamente, realizarase pola orde alfabética segundo a primeira letra do apelido 
que resulte do sorteo ao que se refire o artigo 9 do Decreto 95/1991, do 20 de marzo, 
de selección de persoal da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
As persoas aspirantes deberán acreditar a súa personalidade coa exhibición do 
documento nacional de identidade no momento do chamamento, podendo os 
membros ou colaboradores do Tribunal esixir a súa exhibición en calquera momento 
ao longo da realización da correspondente proba. 
 
O contido e desenvolvemento de cada proba e os programas determinaranse nas 
correspondentes bases específicas. 
 
Os Tribunais Cualificadores adoptarán as medidas necesarias para establecer as 
adaptacións e axustes razoables, tanto de tempos como de medios nos procesos 
selectivos, que sexan necesarios para as persoas aspirantes con discapacidade, 
cando así se indicara na solicitude para participar no proceso selectivo. 
 
8.- RELACIÓN DE PERSOAS APROBADAS E PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS. 
 
Finalizada a cualificación das persoas aspirantes, os Tribunais publicarán no taboleiro 
de anuncios da Deputación e nos locais onde se realizara a última proba, as relacións 
de persoas aprobadas pola orde de puntuación final total obtida no respectivo 
proceso, elevándoas á Presidencia da Deputación, como órgano competente para os 
nomeamentos correspondentes. 
 
As persoas propostas terán que presentar unicamente dentro do prazo de vinte (20) 
días naturais, contados a partir da publicación do resultado final das probas antes 
referida, o título académico esixido na respectiva base específica, sen que teñan que 
xustificar documentalmente os demais requisitos xa acreditados para obter o seu 
anterior nomeamento/contrato, podendo ser requiridos para que completen, de ser o 
caso, a documentación existente. 
 
9.- NOMEAMENTO E TOMA DE POSESIÓN. 
 
As persoas aspirantes propostas que presenten a documentación preceptiva serán 
nomeadas funcionarias de carreira pola Presidencia da Deputación, e deberán tomar 
posesión no prazo máximo dun mes a partir da publicación do tal nomeamento no 
Boletín Oficial da Provincia, agás no suposto específico previsto na Base 3.a). Cando 
sen causa xustificada, non o fixeran dentro do prazo sinalado e non adquiriran a 
condición de persoal funcionario, perderán todos os dereitos derivados das probas 
selectivas e do subseguinte nomeamento conferido, producíndose o seu cesamento 
como empregados públicos da Deputación da Coruña. 
 
O persoal laboral que non supere o proceso selectivo correspondente ou decida 
permanecer no réxime laboral non concorrendo ao dito proceso, continuará no posto 
de traballo que desempeñe, sen que se modifique a natureza xurídica da súa relación 
coa Deputación da Coruña. 
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10.- PRAZAS OBXECTO DO PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN. 
 

CÓDIGO PRAZA CÓDIGO POSTO ADSCRICIÓN G/SUBG ESC SUBESC CLASE 

1.1.1.31 TÉCNICO 1.1.387.1 RECADADOR ZONA 3 A/A1 AX TÉCNICA --- 

1.1.3.225 ADMINISTRATIVO 1.1.384.1 
OFICIAL 1ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.179 ADMINISTRATIVO 1.1.15.200 ADMINISTRATIVO C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.180 ADMINISTRATIVO 1.1.15.201 ADMINISTRATIVO C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.224 ADMINISTRATIVO 1.1.385.1 ADMINISTRATIVO C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.233 ADMINISTRATIVO 1.1.386.1 
XEFE TERRITORIAL 

ZONA 2 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.229 ADMINISTRATIVO 1.1.384.3 
OFICIAL 1ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.235 ADMINISTRATIVO 1.1.384.5 
OFICIAL 1ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.237 ADMINISTRATIVO 1.1.384.6 
OFICIAL 1ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.239 ADMINISTRATIVO 1.1.384.7 
OFICIAL 1ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.246 ADMINISTRATIVO 1.1.384.8 
OFICIAL 1ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.248 ADMINISTRATIVO 1.1.384.9 
OFICIAL 1ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.256 ADMINISTRATIVO 1.1.384.10 
OFICIAL 1ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.226 ADMINISTRATIVO 1.1.385.2 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.228 ADMINISTRATIVO 1.1.385.3 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.230 ADMINISTRATIVO 1.1.385.4 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.232 ADMINISTRATIVO 1.1.385.5 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.236 ADMINISTRATIVO 1.1.385.8 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.240 ADMINISTRATIVO 1.1.385.10 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.241 ADMINISTRATIVO 1.1.385.6 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.242 ADMINISTRATIVO 1.1.385.11 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.243 ADMINISTRATIVO 1.1.385.7 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.244 ADMINISTRATIVO 1.1.385.12 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.247 ADMINISTRATIVO 1.1.385.15 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.249 ADMINISTRATIVO 1.1.385.16 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.250 ADMINISTRATIVO 1.1.385.13 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.251 ADMINISTRATIVO 1.1.385.17 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.252 ADMINISTRATIVO 1.1.385.14 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.253 ADMINISTRATIVO 1.1.385.18 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 
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1.1.3.258 ADMINISTRATIVO 1.1.385.19 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.259 ADMINISTRATIVO 1.1.385.22 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.261 ADMINISTRATIVO 1.1.385.23 
OFICIAL 2ª 

RECADACIÓN 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.262 ADMINISTRATIVO 1.1.15.199 ADMINISTRATIVO C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.245 ADMINISTRATIVO 1.1.383.3 
OFICIAL MAIOR 

RECADACION 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.3.255 ADMINISTRATIVO 1.1.383.4 
OFICIAL MAIOR 

RECADACION 
C/C1 AX ADMINISTR. --- 

1.1.5.13 SUBALTERNO 1.1.11.8 SUBALTERNO AP/E AX SUBALTER. --- 

1.1.5.26 SUBALTERNO 1.1.399.1 
ENCARGADO 

PORTERÍA 
AP/E AX SUBALTER. --- 

1.1.5.28 SUBALTERNO 1.1.11.32 SUBALTERNO AP/E AX SUBALTER. --- 

1.1.5.24 SUBALTERNO 1.1.118.5 TELEFONISTA AP/E AX SUBALTER. --- 

1.1.36.2 PSICÓLOGO 1.1.149.2 

DIRECTOR FOGAR 

INFANTIL-CENTRO 

MENORES 

A/A1 AE TÉCNICA T. SUPERIOR 

1.1.128.1 ATS-DUE 1.1.393.1 ATS-DUE A/A2 AE TÉCNICA T. MEDIA 

1.1.117.10 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.10 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.11 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.11 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.12 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.12 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.9 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.9 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.3 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.3 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.4 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.4 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.7 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.7 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.13 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.13 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.122.1 OFICIAL IMPRENTA 1.1.381.1 

OFICIAL 

RESPONSABLE 

EDICIÓN E DESEÑO 

GRÁFICO 

C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.120.1 OFICIAL IMPRENTA 1.1.379.1 

OFICIAL 

RESPONSABLE 

IMPRESIÓN Y 

POSTIMPRESIÓN 

C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.121.1 OFICIAL IMPRENTA 1.1.380.1 

OFICIAL 

RESPONSABLE 

FOTOCOMPOSICIÓN 

C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.123.2 
AUXILIAR TECNICO 

EN TOPOGRAFIA 
1.1.401.2 

AUXILIAR TECNICO 

EN TOPOGRAFÍA 
C/C2 AE 

SER. 

ESPEC. 
COMET. ESP. 

1.1.82.5 
OFICIAL OPERARIO 

SERVIZOS 
1.1.402.3 

OPERARIO DE 

SERVIZOS I 
C/C2 AE 

SER. 

ESPEC. 
P. OFICIOS 

1.1.82.3 
OFICIAL OPERARIO 

SERVICIOS 
1.1.402.1 

OPERARIO DE 

SERVIZOS I 
C/C2 AE 

SER. 

ESPEC. 
P. OFICIOS 

1.1.82.4 
OFICIAL OPERARIO 

SERVIZOS 
1.1.402.2 

OPERARIO DE 

SERVIZOS I 
C/C2 AE 

SER. 

ESPEC. 
P. OFICIOS 

1.1.125.1 
OFICIAL DE 

MANTEMENTO 
1.1.404.1 

OFICIAL DE 

MANTEMENTO 
C/C2 AE 

SER. 

ESPEC. 
P. OFICIOS 

1.1.129.1 GOBERNANTE 1.1.398.1 GOBERNANTE C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.85.6 COCIÑEIRO 1.1.125.9 COCIÑEIRO C/C2 AE 
SER. 

ESPEC. 
P. OFICIOS 

1.1.85.9 COCIÑEIRO 1.1.125.12 COCIÑEIRO C/C2 AE 
SER. 

ESPEC. 
P. OFICIOS 
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1.1.111.28 
AUXILIAR 

EDUCADOR 
1.1.173.43 

AUXILIAR EDUCADOR 

FIER 
C/C2 AE 

SER. 

ESPEC. 

COMET.  

ESP. 

1.1.80.38 CELADOR 1.1.120.52 CELADOR AP/E AE 
SER. 

ESPEC. 
COMET. ESP. 

1.1.4.151 AUXILIAR 1.1.400.2 
OPERARIO AUXILIAR 

DE SERVIZOS 
C/C2 AX AUXILIAR ------- 

 

 
11.-BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A 
FUNCIONARIZACIÓN DAS PRAZAS OCUPADAS POR PERSOAL LABORAL FIXO  
 
1ª.- Obxecto. O obxecto do proceso selectivo é a cobertura das prazas 
desempeñadas por persoal laboral fixo, segundo se especifica no punto anterior. 
 
2ª.- Titulación. Estar en posesión do título recollido no anexo I para cada unha das 
prazas convocadas. 
 
3ª.- Requisito específico. Desempeñar como persoal laboral fixo o posto de 
adscrición á praza convocada. 
 
4ª.- Proceso selectivo. 
 
 
FASE DE CONCURSO. A puntuación máxima total desta fase será de 20,00 puntos, 
segundo o seguinte baremo de méritos: 
 
a).- Servizos efectivos prestados na Deputación Provincial da Coruña como persoal 
laboral fixo nas prazas e postos que deron lugar ás que son obxecto de convocatoria 
segundo o acordo plenario de 27/11/2014 pola que se aprobou a relación de postos 
de traballo para 2015: 1,00 punto por ano completo de servizos, ata un máximo de 
15,00 puntos. 
 
b).- Probas selectivas superadas para acceder á condición de persoal laboral fixo na 
Deputación Provincial da Coruña: 5 puntos. 
 
 
FASE DE OPOSICIÓN. A puntuación máxima total desta fase será de 40,00 puntos, 
sendo a puntuación mínima para aprobar de 20,00 e constará dos seguintes 
exercicios: 
 
Primeiro exercicio obrigatorio e eliminatorio: consistirá en resolver por escrito no 
tempo máximo de dúas (2) horas un cuestionario tipo test co número de preguntas 
que se especifica no anexo II para cada unha das prazas e con tres (3) respostas 
alternativas cada unha, sobre as materias contidas no programa da convocatoria, 
elaborado polo Tribunal antes do comezo da proba. 
 
Valorarase de 0 a 40, sendo necesario obter 20 puntos para superar o exercicio. 
 
Segundo exercicio obrigatorio: consistirá na tradución dun texto que propoñerá o 
tribunal, do castelán ao galego e outro do galego ao castelán,  no tempo máximo total 
dunha (1) hora. Estarán exentos de realizar este exercicio as persoas aspirantes que 
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acrediten posuír o curso de perfeccionamento ou o Celga 4 para as prazas 
pertencentes aos subgrupos: A1, A2 e C1, e o curso de iniciación ou Celga 3 para os 
subgrupos: C2 e AP/E, o que deberán acreditar presentando o diploma 
correspondente (orixinal ou copia compulsada) xunto coa instancia, segundo o 
disposto na base xeral 4. A cualificación será a de apto ou non apto. 
 
Os exercicios da proba poderán realizarse conxuntamente a todas as persoas 
aspirantes que participen nos procesos selectivos. 
 
ANEXO I 
 
Titulación requirida para cada unha das prazas convocadas: 
 

PRAZA TITULACIÓN 

TÉCNICO 
Licenciatura en dereito, económicas, políticas ou empresariais, 

intendente mercantil, actuario ou equivalente 

ADMINISTRATIVO Bacharel, técnico ou equivalente 

SUBALTERNO Sen requisito de titulación 

PSICÓLOGO Licenciatura en psicoloxía ou equivalente 

ATS-DUE 
Diplomatura en enfermería ou grao nunha titulación que habilite para 

a profesión de enfermería 

OFICIAL IMPRENTA 
Bacharel, técnico ou equivalente 

Técnico superior ou equivalente 

AUXILIAR TÉCNICO 

EN TOPOGRAFÍA 
Graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente 

OFICIAL OPERARIO 

SERVIZOS 
Graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente 

OFICIAL DE 

MANTEMENTO 
Graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente 

GOBERNANTE Bacharel, técnico ou equivalente 

COCIÑEIRO Graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente 

AUXILIAR EDUCADOR Graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente 

CELADOR Sen requisito de titulación 

OPERARIO AUXILIAR 

DE SERVIZOS 
Graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente 

 

ANEXO II 
 
Número de preguntas do cuestionario do primeiro exercicio por grupo/subgrupo ao 
que pertenza a praza obxecto de convocatoria: 
 

GRUPO/SUBGRUPO Nº DE PREGUNTAS 

A1 60 

A2 50 

C1 40 

C2 30 

AP/E 20 
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ANEXO III     

PROGRAMAS 

1.- Funcionarización Grupo A1 

 

Tema 1.- A Constitución Española de 1978: Estrutura. Especial referencia aos 
dereitos fundamentais e liberdades públicas. 

Tema 2.- A organización territorial do estado na Constitución: Ideas xerais da 
Administración central, autonómica e local. 

Tema 3.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. Especial referencia 
ao goberno da Comunidade Autónoma. 

Tema 4.- Réxime local español: clases de entidades locais. O municipio. Elementos: 
territorio e poboación. Organización municipal. Competencias dos municipios. 

Tema 5.- A provincia. Organización provincial. Competencias das provincias. A 
potestade regulamentaria das entidades locais: ordenanzas, regulamentos, bandos.  

Tema 6.- Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
corporacións locais: adquisición, suspensión e perda da condición de membro da 
corporación. Dereitos e deberes. 

Tema 7.- Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
corporacións locais: Funcionamento dos órganos necesarios dos entes locais 
territoriais.  

Tema 8.- A Unión Europea: Competencias e funcionamento. Participación dos entes 
territoriais non estatais no proceso decisorio.  

Tema 9.-  Lei 2/2015 do emprego público de Galicia: Obxecto, principios e ámbito de 
aplicación. Órganos administrativos competentes en materia de persoal. Promoción 
profesional e avaliación do desempeño. 

Tema 10.- Real decreto lexislativo 5/2015 do estatuto básico do empregado público: 
concepto e clases de empregados públicos. Dereitos individuais, dereitos individuais 
exercidos colectivamente. Deberes dos empregados públicos. Código de conduta.  

Tema 11.- Real decreto lexislativo 5/2015 do estatuto básico do empregado público: 
dereito á carreira profesional e á promoción interna. A avaliación do desempeño.  

Tema 12.- Real Decreto Lexislativo 5/2015 do estatuto básico do empregado público: 
dereitos retributivos. Acceso ao emprego público e adquisición da relación de servizo. 

Tema 13.- Seguridade e hixiene no traballo. Dereitos e obrigas dos traballadores e 
empresarios en materia de prevención. Os servizos de prevención de riscos. 
Participación dos traballadores.  
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Tema 14.- Dereitos dos cidadáns nas súas relacións coas administracións públicas. O 
procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución, finalización e 
execución. 

Tema 15.- O silencio administrativo en procedementos iniciados a solicitude do 
interesado. Falta de resolución expresa en procedementos iniciados de oficio. 
Cómputo de prazos.  

Tema 16.-A revisión dos actos en vía administrativa.  

Tema17.- Principios da potestade sancionadora. Responsabilidade patrimonial da 
administración pública. Responsabilidade patrimonial das autoridades e persoal ao 
servizo das administracións públicas.  

Tema 18.- Orzamentos xerais das corporacións locais: definición. Ámbito temporal. 
Contido do orzamento xeral. Anexos ao orzamento xeral.  

Tema 19.- Orzamentos xerais das corporacións locais: Estrutura dos estados de 
ingresos e de gastos. Elaboración e aprobación.  

Tema 20.- Os créditos orzamentarios e a súa modificación: clases e tramitación. 

Tema 21.- O control interno da xestión económico orzamentaria local: a función 
interventora. O control externo: O tribunal de Contas.  

Tema 22.- Lei xeral tributaria: obrigacións e deberes da administración tributaria. Os 
dereitos e garantías dos obrigados tributarios.  

Tema 23.- Lei xeral tributaria: Procedemento de xestión tributaria. 

Tema 24.- Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal: Principios 
da protección de datos.  

Tema 25.- Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal: Dereitos 
das persoas. Ficheiros de titularidade pública.  

 

2.- Funcionarización Grupo A2 

Tema 1.- A Constitución Española de 1978: Estrutura. Especial referencia aos 
dereitos fundamentais e liberdades públicas. 

Tema 2.- A organización territorial do estado na Constitución: Ideas xerais da 
Administración central, autonómica e local. 

Tema 3.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. Especial referencia 
ao goberno da Comunidade Autónoma. 

Tema 4.- A provincia. Organización provincial. Competencias das provincias. A 
potestade regulamentaria das entidades locais: ordenanzas, regulamentos, bandos.  

Tema 5- Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
corporacións locais: adquisición, suspensión e perda da condición de membro da 
corporación. Dereitos e deberes. 
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Tema 6.- Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
corporacións locais: Funcionamento dos órganos necesarios dos entes locais 
territoriais.  

Tema 7.- A Unión Europea: Competencias e funcionamento. Participación dos entes 
territoriais non estatais no proceso decisorio.  

Tema 8.-  Lei 2/2015 do emprego público de Galicia: Obxecto, principios e ámbito de 
aplicación. Órganos administrativos competentes en materia de persoal. Promoción 
profesional e avaliación do desempeño. 

Tema 9.- Real decreto lexislativo 5/2015 do estatuto básico do empregado público: 
concepto e clases de empregados públicos. Dereitos individuais, dereitos individuais 
exercidos colectivamente. Deberes dos empregados públicos. Código de conduta.  

Tema 10.- Real decreto lexislativo 5/2015 do estatuto básico do empregado público: 
dereito á carreira profesional e á promoción interna. A avaliación do desempeño.  

Tema 11.- Real decreto lexislativo 5/2015 do estatuto básico do empregado público: 
dereitos retributivos. Acceso ao emprego público e adquisición da relación de servizo. 

Tema 12.- Seguridade e hixiene no traballo. Dereitos e obrigas dos traballadores e 
empresarios en materia de prevención. Os servizos de prevención de riscos. 
Participación dos traballadores.  

Tema 13.- Dereitos dos cidadáns nas súas relacións coas administracións públicas. O 
procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución, finalización e 
execución. 

Tema 14.- O silencio administrativo en procedementos iniciados a solicitude da 
persoa interesada. Falta de resolución expresa en procedementos iniciados de oficio. 
Cómputo de prazos.  

Tema15.- Principios da potestade sancionadora. Responsabilidade patrimonial da 
administración pública. Responsabilidade patrimonial das autoridades e persoal ao 
servizo das administracións públicas.  

Tema 16.- Orzamentos xerais das corporacións locais: definición. Ámbito temporal. 
Contido do orzamento xeral. Anexos ao orzamento xeral.  

Tema 17.- Orzamentos xerais das corporacións locais: Estrutura dos estados de 
ingresos e de gastos. Elaboración e aprobación.  

Tema 18.- O control interno da xestión económico orzamentaria local: a función 
interventora. O control externo: O tribunal de Contas.  

Tema 19.- Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal: Principios 
da protección de datos.  

Tema 20.- Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal: Dereitos 
das persoas. Ficheiros de titularidade pública.  
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3.- Funcionarización Grupo C1 

Tema 1.- A Constitución Española de 1978: Estrutura. Especial referencia aos 
dereitos fundamentais e liberdades públicas. 

Tema 2.- A organización territorial do estado na Constitución: Ideas xerais da 
Administración central, autonómica e local. 

Tema 3.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. Especial referencia 
ao goberno da Comunidade Autónoma. 

Tema 4.- A provincia. Organización provincial. Competencias das provincias. A 
potestade regulamentaria das entidades locais: ordenanzas, regulamentos, bandos.  

Tema 5- A Unión Europea: Competencias e funcionamento. Participación dos entes 
territoriais non estatais no proceso decisorio.  

Tema 6.- Real decreto lexislativo 5/2015 do estatuto básico do empregado público: 
concepto e clases de empregados públicos. Dereitos individuais, dereitos individuais 
exercidos colectivamente. Deberes dos empregados públicos. Código de conduta.  

Tema 7.- Real decreto lexislativo 5/2015 do estatuto básico do empregado público: 
dereito á carreira profesional e á promoción interna. A avaliación do desempeño.  

Tema 8.- Real decreto lexislativo 5/2015 do estatuto básico do empregado público: 
dereitos retributivos. Acceso ao emprego público e adquisición da relación de servizo. 

Tema 9.- Seguridade e hixiene no traballo. Dereitos e obrigas dos traballadores e 
empresarios en materia de prevención. Os servizos de prevención de riscos. 
Participación dos traballadores.  

Tema 10.- Dereitos dos cidadáns nas súas relacións co as administracións públicas. 
O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución, finalización e 
execución. 

Tema 11.- Orzamentos xerais das corporacións locais: definición. Ámbito temporal. 
Contido do orzamento xeral. Anexos ao orzamento xeral.  

Tema 12.- Orzamentos xerais das corporacións locais: Estrutura dos estados de 
ingresos e de gastos. Elaboración e aprobación.  

Tema 13.- O control interno da xestión económico orzamentaria local: a función 
interventora. O control externo: O Tribunal de Contas.  

Tema 14.- Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal: Principios 
da protección de datos.  

Tema 15.- Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal: Dereitos 
das persoas. Ficheiros de titularidade pública.  
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4.- Funcionarización Grupo C2 

Tema 1.- A Constitución Española de 1978: Estrutura. Especial referencia aos 
dereitos fundamentais e liberdades públicas. 

Tema 2.- A organización territorial do estado na Constitución: Ideas xerais da 
Administración central, autonómica e local. 

Tema 3.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. Especial referencia 
ao goberno da Comunidade Autónoma. 

Tema 4.- A provincia. Organización provincial. Competencias das provincias. A 
potestade regulamentaria das entidades locais: ordenanzas, regulamentos, bandos.  

Tema 5- A Unión Europea: Competencias e funcionamento. Participación dos entes 
territoriais non estatais no proceso decisorio.  

Tema 6.- Real decreto lexislativo 5/2015 do estatuto básico do empregado público: 
concepto e clases de empregados públicos. Dereitos individuais, dereitos individuais 
exercidos colectivamente. Deberes dos empregados públicos. Código de conduta.  

Tema  7.- Seguridade e hixiene no traballo. Dereitos e obrigas dos traballadores e 
empresarios en materia de prevención. Os servizos de prevención de riscos. 
Participación dos traballadores.  

Tema 8.- Dereitos dos cidadáns nas súas relacións co as administracións públicas. O 
procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución, finalización e 
execución. 

Tema  9.- Orzamentos xerais das corporacións locais: definición. Ámbito temporal. 
Contido do orzamento xeral. Anexos ao orzamento xeral.  

Tema 10.- Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal: Principios 
da protección de datos.  

5.- Funcionarización Grupo E/AP 

Tema 1.- A Constitución Española de 1978: Estrutura. Especial referencia aos 
dereitos fundamentais e liberdades públicas. 

Tema 2.- A organización territorial do estado na Constitución: Ideas xerais da 
Administración central, autonómica e local. 

Tema 3.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. Especial referencia 
ao goberno da Comunidade Autónoma. 

Tema 4.- Real decreto lexislativo 5/2015 do estatuto básico do empregado público: 
concepto e clases de empregados públicos. Dereitos individuais, dereitos individuais 
exercidos colectivamente. Deberes dos empregados públicos. Código de conduta.  

Tema  5.- Seguridade e hixiene no traballo. Dereitos e obrigas dos traballadores e 
empresarios en materia de prevención. Os servizos de prevención de riscos. 
Participación dos traballadores.  
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Tema  6.- Orzamentos xerais das corporacións locais: definición. Ámbito temporal. 
Contido do orzamento xeral. Anexos ao orzamento xeral.  

Tema 7.- Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal: Principios 
da protección de datos.”  

 
15.-APROBACIÓN DAS BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA ELABORAR 
LISTAS DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO PARA POSIBLES 
NOMEAMENTOS PARA POSTOS DE TÉCNICO/A DE SON. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta:: 
 
“Aprobar, de conformidade coa normativa vixente, as bases que rexerán o proceso de 
selección para elaborar as listaxes de persoal funcionario interino para posibles 
nomeamentos para postos de técnico/a de son (C1), de administración especial, 
segundo se regula deseguido: 

Bases para elaborar listaxes para a selección de persoal funcionario interino 
para posibles nomeamentos para postos de técnico/a de son (C1), de 
administración especial. 

Primeira.- As solicitudes para tomar parte no proceso deberán presentarse no modelo 
oficial que se facilitará esta Deputación provincial (Rexistro Xeral, Servizo de 
Planificación e Xestión de Recursos Humanos e na páxina web 
https://www.dacoruna.gal/files/6214/1578/0652/solicitude-participacion-probas-
seleccion-persoal-temporal.pdf)  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 (copias simples), ademais 
dunha fotocopia simple do documento nacional de identidade. As solicitudes 
remitiranse na forma que determina o artigo 16 e disposicións concordantes da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 
públicas. 

Segunda.- Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Presidencia da 
Corporación declarará aprobadas as relacións de persoas admitidas e excluídas, que 
se publicará no Boletín Oficial da Provincia, establecéndose un prazo de dez días 
para 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 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 

https://www.dacoruna.gal/files/6214/1578/0652/solicitude-participacion-probas-seleccion-persoal-temporal.pdf
https://www.dacoruna.gal/files/6214/1578/0652/solicitude-participacion-probas-seleccion-persoal-temporal.pdf
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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 disposto 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 funcións 
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:  Técnico/a de grao medio na familia profesional de imaxe e son. 

Proba selectiva: 

1º Exercicio obrigatorio e eliminatorio: consistirá na contestación dun cuestionario 
de 50 preguntas con 3 respostas alternativas sobre as materias obxecto do temario 
que figura no seguinte programa, nun tempo máximo total de 1 hora. A puntuación 
será de 00,00 ata 10,00 puntos, sendo necesario para aprobar obter un mínimo de 
05,00 puntos. Cada pregunta correcta  obterá unha puntuación de 0,20 e cada 
pregunta incorrecta descontará 0,05 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 
puntuación será de 00,00 ata 10,00 puntos, sendo necesario para aprobar obter un 
mínimo de 05,00 puntos. A puntuación obtida polo aspirante será a media aritmética 
das cualificacións outorgadas por cada membro do tribunal.  

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 e especial referencia aos 
dereitos fundamentais e liberdades públicas. As Cortes. O Goberno e a 
Administración.  

O Estatuto de Autonomía de Galicia: estrutura e contido. Do poder galego. 
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Tema 2. A Lei 7/1985 reguladora das bases do réxime local:  disposicións xerais. O 
municipio. A provincia. Disposicións comúns ás entidades locais. 

O Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido da lei do estatuto básico do empregado público: o persoal ao servizo das 
administracións públicas. Dereitos e deberes. Adquisición e perda da relación de 
servizo. 

Tema 3.  A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común e 
das administracións públicas: dos interesados no procedemento. 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 4. Nocións  básicas de electricidade. Magnitudes fundamentais. Lei de Ohm. 

Tema 5. Propiedades e magnitudes das ondas sonoras. Tipos e características dos 
micrófonos. 

Tema 6. Cableado de equipos, transporte do sinal e conectores de instalacións de 
audio. 

Tema 7.  Características e calidade dos arquivos sonoros dixitais. Gravación e edición 
de arquivos sonoros e de vídeo dixitais. 

Tema 8. Control e manexo de mesas de mesturas analóxicas e dixitais para P.A. e 
monitores. 

Tema 9. Calidade do audio mediante o uso de instrumentos de medición e audición, 
ao seu paso por distintas etapas ou equipos do procesado electrónico, relacionando 
os equipos empregados coas modificacións que sufre o serial.    

Tema 10. Posta en marcha e xestión de equipos multimedia. Especial referencia a 
equipos de son, votación, cámaras robotizadas, gravación e transmisión “streaming”, 
con xestión mediante software específico “Séneca”. 

Tema 11. Posta en marcha e xestión de equipos multimedia. Especial referencia a 
equipo composto por CPU, ordenador portátil e dous monitores LED con conexión 
Skype, así como microfonía fixa e sen fíos. 

Tema 12. Conceptos básicos de instalacións de climatización e fontanería de  
edificios. 

Tema 13. Control e supervisión non exhaustivos, tanto manual como mediante 
sistemas de control domótico, auxiliares ou complementarios, dos traballos 
correspondentes e preceptivos  a realizar pola empresa de mantemento ou instalador 
autorizado de instalacións de climatización e fontanería. 

Tema 14. Conceptos básicos de sistemas de protección contraincendios dun edificio.  

Tema 15. Control e supervisión non exhaustivos, tanto manual como mediante 
sistemas de control domótico, auxiliares ou complementarios dos traballos 
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correspondentes e preceptivos a realizar pola empresa de mantemento ou instalador 
autorizado de instalacións de electricidade e sistemas de protección contraincendios.” 

 
16.-APROBACIÓN DO INFORME Á MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL 
RELATIVA A VARIOS NÚCLEOS RURAIS DO CONCELLO DE VEDRA. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta:: 
 
“ANTECEDENTES 
 
O 18.01.2017 e número de rexistro 2027 entrou no Rexistro Xeral desta 
administración o escrito en cuestión solicitando informe sobre o asunto de referencia. 
 
Remitida directamente esa solicitude ao Servizo de Vías e Obras, consta emitido 
informe en relación coa súa competencia o 28.03.2017; que entrou neste Servizo con 
rexistro de entrada núm. 1583/17, do 29/03/2017. 
 
O 31.03.2017 solicitouse informe ao Servizo de Patrimonio e Contratación; recibindo 
contestación con rexistro de entrada núm. 2017/17, do 10.04.2017. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está establecida no art. 23.2 e na tst. 1ª da Lei 

8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
mediante o art. 60 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 
de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 51, 60 a 62 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo 
de Galicia, disposicións que se desenvolven mediante os art.144 a 147 do Decreto 
143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, 
do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

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

Vías e Obras emite informe favorable. 
 

3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a inexistencia nese concello 
de bens de titularidade provincial. 

 
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, 
SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM RELATIVA Á ALIÑACIÓNS E 
ESPAZOS PÚBLICOS ASOCIADOS A DOTACIÓNS DE EQUIPAMENTOS NOS 
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NÚCLEOS DE SAN FÍNS DE SALES, SANTA CRUZ DE RIBADULLA, TOMONDE , O 
COTO E SAN PEDRO, propónselle á Xunta de Goberno que adopte o seguinte 
ACORDO: 
 

No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre modificación 
puntual do PXOM relativa ás aliñacións e espazos públicos asociados a dotacións e 
equipamentos nos núcleos de San Fins de Sales, Santa Cruz de Ribadulla, Tomonde, 
O Coto e San Pedro, mediante proposta efectuada polo Servizo de Asistencia Técnica 
a Municipios consta que: 
 
1 A emisión do informe que se solicita está establecida no art. 23.2 e na tst. 1ª da Lei 

8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
mediante o art. 60  do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a Disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 
de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 51, 60 a 62 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo 
de Galicia, disposicións que se desenvolven mediante os art.144 a 147 do Decreto 
143/2016,  do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, 
do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

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

Vías e Obras emite informe favorable, do seguinte teor literal: 
 

En relación coa modificación puntual relativa ao asunto indicado,  este servizo 
informa que : 
 
A estrada provincial afectada pola MODIFICACIÓN PUNTUAL presentada é: 
 
DP 8901 A GAIOSA Á PONTE DE SARANDÓN 
 
Non se aprecia inconveniente no exposto na modificación presentada. 

 

3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa que non existen nese concello 
bens de titularidade provincial . 

 
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. 

 
 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 
ACORDA 
 
1 Aprobar a emisión dun informe favorable á modificación puntual do PXOM relativa 

á aliñacións e espazos públicos asociados a dotación de equipamentos nos 
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núcleos de San Fins de Sales, Santa Cruz de Ribadulla, Tomonde , O Coto e San 
Pedro; en relación exclusiva con esta intervención sectorial e consonte co 
pronunciamento efectuado polo Servizo de Vías e Obras. 

 

2 Darlle conta do presente acordo ao alcalde do Concello de Vedra.” 
 
 
 
 

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


