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EXPEDIENTE 2018/E002/000001

Bases para a selección de persoal laboral temporal para un posto de administrativo

Primeira.- Obxecto da convocatoria

Tendo en conta o programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios por parte da deputación provincial da
Coruña aprobado o día 15 de decembro de 2017 e dado que no mesmo inclúese para o concello de Abegondo un
administrativo  o  mais razoable  e  xustificable  que  a praza  necesaria  se  cubra  por  medio  dun contrato  temporal
vinculado á subvención por ser insuficiente o cadro de persoal municipal para desenvolver as funcións obxecto de
contratación 

Para o presente proceso selectivo serán de aplicación las Bases xerais para a Selección de Persoal Laboral Temporal
aprobadas  polo  Pleno  municipal  en  sesión  celebrada  o  un  de  agosto  de  1998,  coas  seguintes  características
específicas:

Segunda. Publicidade:   tendo en conta a natureza da orde de convocatoria, teranse por cumpridos mediante a
publicación  no Boletín  oficial  da  provincia  (BOP)   e  na  na  sede  electrónica  do  concello  de  Abegondo
http://  abegondo.es   

Terceira.-Sistema de selección  

En consonancia co artigo 11 da Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, e o artigo 10.2 do  Texto refundido da Lei
do  Estatuto  Básico  do  Empregado  Público  aprobado  por  Real  Decreto  Lexislativo  5/2015  (TREBEP  )  e  en
consonancia co artigo 83 da mesma Lei o sistema de selección será oposición

Cuarta.- Requisitos dos/as aspirantes   

Para tomar parte no proceso selectivo, os aspirantes deberán reunir os requisitos na data de expiración do prazo
concedido para a presentación de instancias-solicitudes. 

En relación ao requisito de titulación,  as/os aspirantes deberán estar  en posesión do título  de bacharelato   (ou
equivalente) ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias.

a. Ser español  ou nacional dun Estado membro da Comunidade Europea, conforme aos artigos 56 e 57 do TREBEP
e o artigo 52 da Lei 2/2015 do emprego público de Galicia

b. Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa (modificación introducida
polo art. 56.1.c) da Lei 7/2007.

c.  Estar  en posesión do título  de  bacharelato, ou en  condicións de obtelo  na data  na que  remate o  prazo de
presentación de instancias. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión da credencial
que acredite a súa homologación

d. Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes
á dita praza. Acreditarase mediante declaración xurada (ou na declaración da instancia adxunta ás presentes bases).
As  persoas  con  minusvalías  deberán  achegar  certificación  do  correspondente  organismo,  facéndoo  constar  así
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mesmo  na  instancia,  sinalando  se  precisan  adaptacións  para  realización  das  probas  e  especificando  tales
adaptacións.

e. Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas, nin
estar  inhabilitado  para  o  desenvolvemento  de  funcións  públicas  por  sentenza  firme.  Acreditarase  mediante
declaración xurada (ou na declaración da instancia adxunta ás presentes bases) 

f.- Aboar a taxa por dereitos de exame, dentro do prazo de presentación de instancias-solicitudes

g.- Posuír un coñecemento adecuado do castelán para os nacionais doutros estados.

Quinta.- Instancias 
1. A  instancia cumprimentarase  no  modelo  oficial  que  figura  como  Anexo  III  e irá  inescusablemente

acompañada da seguinte documentación:
a. 1.- DNI
b. 3.- Titulación requirida para poder presentarse ao concurso.
c. 4.- Copia da carta de pagamento dos  dereitos de exame 
d. 8.- Outras titulacións
e. 9.- Idioma Galego
f. Presentaranse coa documentación acreditativa dos requisitos mínimos necesarios para a admisión,

segundo o previsto nestas bases (“Praza ofertada”) e achegarase a documentación acreditativa dos
méritos alegados na instancia para a súa valoración., segundo anexo.

2. Carta de pagamento de ter aboado os dereitos de exame nos servizos económicos municipais ou copia
compulsada do xustificante de ingreso na conta municipal designada deseguido, cos datos persoais do/a
aspirante e praza á que opta (Número de conta para pagamento bancario: Abanca, oficina de Abegondo
número ES86-2080-0044-4631-1000-0018). En ningún caso a presentación e pago da taxa por dereitos de
exame suporá a substitución do trámite de presentación de instancia. Así mesmo, a ausencia de xustificante
do  pagamento  dos  dereitos  de  exame,  dentro  do  prazo  de  presentación  de  instancias,  non  poderá  ser
obxecto de emenda, determinando a exclusión do/a aspirante.

No texto do ingreso farase constar “ dereitos de exame para a selección .......” e figurando como ordénante o propio
solicitante

Os dereitos de exame establécense en 30,00 € e só serán devoltos a quen non fose admitido/a ao proceso selectivo
por non reunir  os requisitos esixidos,  isto  é,  unicamente a aqueles aspirantes que resulten excluídos na listaxe
definitiva. Os dereitos de exame deberán ingresarse no prazo de presentación de instancias, non podendo emendar a
súa non presentación ou ingreso fóra de prazo, aínda que en ningún caso o seu ingreso substitúe a presentación da
instancia de solicitude de participación no proceso selectivo. (Modelo de instancia anexo ).

3.  Lugar de presentación das instancias:

No rexistro xeral deste Concello de Abegondo, onde lle será selada
No  rexistro  telemático  do  Concello  de  Abegondo  dentro  da  sede  electrónica  do  Concello  de  Abegondo

http://abegondo.es 
No rexistro de intercambio oficinas de asistencia en materia de rexistros
A través  das  oficinas  de  correos,  deberán  presentarse  en  sobre  aberto  para  ser  datadas  e  seladas  polo

empregado antes de ser certificadas, sen este requisito non serán validas
As solicitudes presentadas no estranxeiro,  poderán cursarse a través das representacións diplomáticas ou

consulares españolas correspondentes.
En  todo  caso  nos  lugares  dispostos  no  artigo  16.4  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro  de  Procedemento

Administrativo Común das Administracións Públicas
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4. Prazo de presentación de instancias:

Deberán presentarse no prazo de 10 días hábiles que se contarán dende o día seguinte ao da publicación do
anuncio no Boletín oficial da provincia (BOP) (tamén se publicará simultaneamente na sede electrónica do
Concello http://abegondo.es ).

Sexta.- Composición do tribunal 

O tribunal será nomeado de conformidade co artigo 55.2 e art. 60 do Real decreto lexislativo 5/2015, polo que se
aproba, o texto refundido do  Estatuto do empregado público e segundo o establecido nas Bases Xerais, e obedecerá
á seguinte composición: 

- Presidente, que terá voto de calidade: Un/Unha técnico/a , titular e suplente.

- Secretario: Un/Unha funcionario/a de carreira, titular e suplente.

- Vogais: prevalecerá o criterio de idoneidade e especialidade técnica especialmente, polo que as/os 6 vogais,
3 titulares e 3 suplentes, serán designados de entre persoal ou profesionais relacionados co desenvolvemento
de funcións relativas ao posto

A designación nominativa final dos membros integrantes do Tribunal seleccionador será aprobada por resolución e
publicada na sede electrónica http://abegondo.es   e no taboleiro de anuncios do Concello xunto coa listaxe definitiva
de  aspirantes  admitidos  e  excluídos,  no  prazo  legalmente  establecido  co  fin  de  posibilitar  a  potencial
recusación/abstención dos membros do Tribunal de conformidade co establecido polo art. 23 e 24 da Lei 40/2015, do
1 de outubro, do réxime xurídico do sector público e demais concordantes. 

En caso de non acharse presente o presidente do Tribunal ou suplente, asumirá as súas funcións o vogal de maior
idade. O de menor idade substituirá o secretario en caso de ausencia deste ou o seu suplente. O secretario do
Tribunal Cualificador actuará con voz e sen voto, salvo no suposto en que o Tribunal, por ausencia dalgún dos seus
membros, estea composto por número par, e reúna o requisito da titulación esixida para a respectiva convocatoria. 

Os membros do Tribunal deberán absterse cando concorran as circunstancias previstas no artigo 23 da Lei  Lei
40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público. Os aspirantes poderán recusalos cando concorran
algunha das devanditas circunstancias ou cando realizasen tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas
de acceso á función pública nos cinco anos anteriores a esta convocatoria.  Para estes efectos o presidente do
Tribunal esixiralles aos membros deste, declaración expresa de non acharse incursos nas circunstancias previstas
nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.

As resolucións dos tribunais vinculan a Administración, sen prexuízo de que esta, no seu caso poida proceder á súa
revisión, conforme co disposto no artigo 106 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas.

Os membros concorrentes ás sesións do Tribunal e para os efectos de percepcións de asistencias clasificaranse
consonte o disposto no artigo 33 do Real Decreto 462/2002 sobre indemnizacións por razóns de servizo.

Sétima.- Admisión de aspirantes e normas xerais de desenvolvemento: 
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Unha vez expirado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía-Presidencia ditará resolución no prazo máximo
dun mes, pola que se declarará aprobada a listaxe provisional de admitidos e excluídos con indicación, se é o caso,
dos  motivos  de  exclusión  e  do  prazo  para  a  corrección  da  documentación  que  é  de  5  días  naturais  dende a
publicación  na  sede  electrónica  http://abegndo.es   da  listaxe  provisional.  No  caso  de  non  existires  aspirantes
excluídos, poderase elevar a definitiva a listaxe provisional na mesma resolución, dando inicio ao proceso selectivo.

Publicarase no taboleiro de edictos da Casa do Concello e na sede electrónica do Concello  http://abegondo.es  a
relación  definitiva  de  aspirantes  admitidos  e  excluídos,  a  composición  nominativa  do  Tribunal  Cualificador  cos
titulares e suplentes do proceso selectivo e o lugar, día e hora de comezo do proceso selectivo.

Unha vez  comezado  o  proceso  selectivo,  a  publicación  dos  sucesivos  anuncios  para  a  realización  das  probas
restantes, así coma a listaxe dos aspirantes aprobados en cada exercicio, efectuarase no taboleiro de edictos da
Casa do Concello  e complementario na sede electrónica http://abegondo.es 

Oitava.- Praza ofertada :

1 Praza de administrativo adscrito ao departamento de servizos sociais

1-a.  Funcións:
   Atención ao público, telefónica e persoal, así como a través das aplicacións correspondentes do servizo.
   Elaboración e tratamento informático de escritos diversos, correspondencia e resto de documentos
  Manexo dos programas informáticos necesarios para a súa actividade (gravación de datos, obtención de

listaxes, etc.).
   Xestión de correspondencia (recepción, distribución e arquivo)
   Tarefas sinxelas e programadas ou estandarizadas da xestión administrativa
   Fotocopiado de documentos e tarefas administrativas diversas
   Atención de calquera punto de rexistro ou convenio que teña o Concello
   Tarefas de comunicación (relación cos medios de comunicación) e mantemento de redes sociais.
 Tramitacións de subvencións

1.b.  Titulación mínima: Será necesario como requisito, que os/as candidatos/as posúan cando menos a seguinte    
titulación: 

 Bacharelato ou equivalente
           

1.c. Duración do contrato: 
O  contrato  estenderase  dende  o  día  15/03/2018  ata  o  31/12/2018, vinculado  ás  subvencións  concedidas,  con
posibilidades de prórrogas.
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1.d. Retribucións:

 A persoa contratada percibirá unha cantidade de 969,00euros brutos por mes mais o prorrateo da paga extra
161,50 euros brutos, que fan un total de 1.130,50 euros brutos por mes

1.f. Características do contrato:
Tipo de contrato: contrato laboral temporal baixo a modalidade de obra ou servizo determinado.
Tipo de xornada: a tempo completo (401)
Coeficiente: 1,000.-
Grupo de cotización: 5.-
Epigrafe: CNAE 8411

Sétima.- Procedemento de selección e exercicios.

O procedemento de selección é oposición

Fase de oposición:

A totalidade desta fase terá unha cualificación máxima global de 60 puntos, e consistirá na realización dos seguintes
exercicios:

1º exercicio 

 Exame teórico de desenvolvemento do temario: exame teórico, de carácter eliminatorio e obrigatorio, para o
desenvolvemento de temas referidos ao temario anexo á presente convocatoria (anexo I temario xeral, anexo
II temario específico) 

 Este exercicio consistirá na realización por escrito e nun tempo máximo de 30 minutos,  dun test  de 30
preguntas que comprenda a  parte xeral e a parte específica.

 A cualificación máxima deste exercicio é de  30 puntos, e será necesario acadar  15  puntos para superalo.
Como criterio de valoración o tribunal considerará o seguinte: 

 Cada pregunta acertada equivale a  un  punto (1,0) 

 Cada pregunta errónea restará cero vinte e cinco puntos (0,25)

2º exercicio  

 Exame práctico: exame práctico, de carácter eliminatorio e obrigatorio, para o desenvolvemento dunha  proba
de capacitación de nivel técnico .

 Este exercicio consistirá na realización nun tempo máximo de 30 minutos, dun suposto práctico determinado
polo tribunal relacionados cun supostos/situacións de índole teórico-práctica, referido ao contido do temario
anexo (temario xeral e específico) e relacionado coas funcións do posto de traballo, determinado polo tribunal
avaliador. 

 A cualificación máxima deste exercicio é de 30 puntos, sendo necesario acadar 15 puntos para  superalo.
Como  criterio  de  valoración,  ademais  dos  coñecementos  expostos,  o  Tribunal  considerará  a  orde  nas
ideas/conceptos, claridade expositiva e capacidade analítica e pragmática dos aspirantes na resolución do
problema/situación formulado.

 O tribunal queda competencialmente capacitado para determinar a posibilidade de utilización de apoio legal e
documental para a realización deste exercicio, con carácter previo á realización da proba.
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 Este exercicio será leido directamente polo aspirantes, os cales poder ser preguntados polos membros do
tribunal co respecto  aos coñecementos da proba.

Oitava.- Relación de aprobados 

Finalizado o concurso – oposición o tribunal publicara no taboleiro de edictos do concello e na páxina web do
concello de Abegondo, a relación definitiva por decrecente da puntuación obtida.

 Nomeamentos. Non se efectuarán nomeamentos ata que o/a candidato/a proposto/a polo tribunal, presente, no
prazo de 3 días naturais dende a publicación no taboleiro de anuncios do Concello da acta definitiva do tribunal, a
seguinte documentación: 

 -Declaración responsable de posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do
posto de traballo.

 -Declaración  responsable  de  non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de
calquera  Administración  Pública  ou  dos  órganos  constitucionais  ou  estatutarios  das  Comunidades
Autónomas,  nin  estar  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para  empregos  ou  cargos  públicos  por
resolución xudicial.

 -Declaración responsable de non estar incurso en situación de incompatibilidade segundo a Lei estatal
53/84, do 26 de decembro de Incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas e o
R.D 598/85 que a desenvolve.

 -Documentación orixinal ou copia compulsada dos requisitos mínimos e méritos achegados coa instancia
(no caso de non tela presentada).

Para  o  caso  de  baixa  ou  renuncia  da  persoa  nomeada,  o  Concello  poderá  substituíla  polos/as  seguintes
candidatos/as da lista segundo a orde de puntuación que figure na acta de selección asinada polos membros do
tribunal,  tendo  en  conta  que  o  prazo  máximo  da  contratación  será  o  fixado  no  contrato  laboral  temporal
correspondente,  realizado ao abeiro da subvención.  Do mesmo xeito se procederá para o caso de renuncia da
persoa contratada.

Novena.- Norma final: 

En todo o que non se recolla nas presentes bases, será de aplicación a normativa vixente en materia de selección de
persoal  ao  servizo  das  Administracións  Públicas  e  en  concreto  a  normativa  de  selección  de   persoal  da
Administración Local.  Asemade, aplicarase, na medida que non contradiga a normativa anterior,  as bases xerais
aprobadas polo Concello de Abegondo e publicadas no  Boletín Oficial  da Provincia número 275,  do luns, 30 de
novembro de 1998. 

Estas bases, a súa convocatoria e cantos actos administrativos deriven destas, así como as actuacións do Tribunal,
poderán ser impugnadas polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei 39/2015 do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas 

Abegondo , febreiro de 2018
O alcalde

José Antonio Santiso Miramontes
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ANEXO: TEMARIO:

Anexo I: Temario xeral

1. A Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores e principios inspiradores.

2.  A organización  territorial  do  Estado  Español.  As  Comunidades  Autónomas:  Fundamento  constitucional.  Os
estatutos de Autonomía. Delimitación das funcións e competencias do Estado e das Comunidades Autónomas.

3. A Administración local: Regulación constitucional. Tipoloxía dos entes locais. Distribución de competencias entre o
Estado e as Comunidades Autónomas sobre a administración local.

4. A Lei de bases do réxime local. A organización territorial da Comunidade Autónoma de Galicia 

5.  O  municipio:  organización,  competencias  municipais,  eleccións  municipais  e  réximes  especiais,  órganos
necesarios e complementarios

6. A provincia: organización, competencias, eleccións dos deputados provinciais e réximes especiais. As relacións
entre as institucións da Xunta de Galicia e os entes locais.

7.  A organización  institucional  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia:  O  Parlamento  de  Galicia.  Composición,
atribucións e funcionamento. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O defensor do Pobo de Galicia. O Tribunal de
Contas de Galicia.

8. Organización do Concello de Abegondo: O Alcalde: atribucións. O Pleno: composición e atribucións. Os tenentes
de alcalde e os concelleiros: competencias e atribucións. Xuntas de Goberno Local. Comisións informativas e outros
órganos colexiados na administración local. Regulamento orgánico municipal do Concello de Abegondo.

9.  Os  órganos  administrativos:  concepto  e  clases.  A competencia:  clases  e  criterios  de  delimitación.  O  acto
administrativo: concepto, clases e elementos. A forma dos actos: a motivación. A eficacia do acto administrativo: a
notificación e a publicación. O silencio administrativo, natureza e réxime xurídico. A  invalidez e revisión de oficio dos
actos administrativos.

10. O procedemento administrativo: natureza e fins. O procedemento administrativo común na Lei do procedemento
administrativo común nas Administracións Públicas. Os principios xerais. Os interesados. Dereitos dos cidadáns no
procedemento.  Fases  do  procedemento.  O  réxime  xurídico  do  sector  público.   Principios  xerais.  Abstención  e
recusación.

11. A revisión dos actos administrativos. Revisión de oficio. Os recursos administrativos: concepto, clases e principios
xerais da súa regulación. Actos que esgotan a vía administrativa. A xurisdición contencioso-administrativa: concepto e
natureza.

12.. Os contratos da administración: obxecto e finalidade. Ámbito de aplicación. Clasificación dos contratos. O órgano
de contratación. Capacidade e solvencia do empresario. Preparación dos contratos polas administración públicas.
Adxudicación dos contratos. Execución, modificación e extinción dos contratos.

13. O réxime xurídico do persoal ao servizo das administración públicas: réxime estatutario e laboral. A normativa
básica estatal. O estatuto do empregado público. Lei da función pública galega.

14. Clases de persoal ao servizo da Xunta de Galicia. Acceso. Procedementos para a provisión de postos adscritos a
persoal funcionario. Carreira e promoción profesional. Réxime e incompatibilidades. Dereitos e deberes do persoal ao
servizo do Concello de Abegondo.
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15.  Tipos  de  sistema  de  información.  A  sociedade  da  información.  Xestión  de  procesos  administrativos  e
simplificación. Tecnoloxías. Tendencias actuais. Ordenanza para a regulación da administración electrónica municipal
do Concello de Abegondo.

Anexo II: Temario específico

1. Lei Galega de servicios sociais. Principios Xerais
2. Definición das prestacións do sistema de servizos sociais. O Plan concertado.
3. O decreto 61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de inclusión.
4. Os Servizos Sociais Comunitarios.
5. Os Servizos Sociais Especializados.
6. Organización e planificación dos servizos sociais.
7. Coordinación interinstitucional na intervención social. 
8. A prevención nos servizos sociais municipais. Detección e análise de necesidades sociais.
9. Intervención con persoas con discapacidade dende os servizos sociais.
10. Intervención con persoas maiores en zonas rurais dende los servizos sociais.
11. Intervención con coidadores informais de persoas dependentes.
12. Intervención con familias en risco de exclusión social.
13. Análise demográfico e socieconómico do Concello de Abegondo.
14. Ordenanzas municipais de Servizos sociais: Regulamento de organización e funcionamento da escola infantil

municipal do concello de Abegondo.
15. Ordenanzas municipais de Servizos sociais: Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Abegondo.
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