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BASES  DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN  CON  CARÁCTER  LABORAL TEMPORAL POR
CONCURSO-OPOSICIÓN DE 1 PRAZA DE TÉCNICO/A EN ORIENTACIÓN LABORAL 

1. OBXECTO DA CONVOCATORIA

O obxecto desta convocatoria é a selección para a contratación laboral temporal a través dun contrato
de obra ou servizo determinado dunha persoa traballadora para o posto de  Técnico/a de Orientación
Laboral  mediante  o  procedemento  de  concurso-oposición,  que  prestará  servizo no  Concello  de
Abegondo,  consonte  a  subvención  concedida  ao  abeiro  da  Orde  do  17  de  decembro  de  2019  da
Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a
convocatoria  pública  para  a  concesión  de  subvencións  para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a
realización de actividades de orientación laboral  no exercicio  2020 (código de procedemento TR331A),
publicada no DOG núm. 14 do mércores, 22 de xaneiro de 2020).

Por medio do convenio asinado o pasado 18.02.2020 por D. José Antonio Santiso Miramontes, alcalde do
Concello de Abegondo e D.ª Alejandra Pérez Máquez, alcaldesa do Concello de Bergondo, ambos os
dous concellos agrupáronse para os efectos da solicitude dunha subvención á Consellería de Economía,
Emprego e Industria da Xunta de Galicia ao abeiro da antedita Orde do 17 de decembro de 2019,  co fin de
realizar  conxuntamente  accións  de  orientación  laboral  para  o  emprego  e  asistencia  para  o
autoemprego,  articuladas  en  itinerarios  personalizados  para  o  emprego  e  dirixidas  a  mellorar  as
posibilidades de ocupación das persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego
de Galicia, a través da contratación de persoal técnico de orientación laboral, no ámbito da colaboración da
Consellería de Economía, Emprego e Industria coas entidades locais e entidades sen ánimo de lucro, como
instrumento para promover a configuración dunha rede especializada na mellora  da empregabilidade e
ocupabilidade das persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia.

A subvención solicitouna  o Concello  de Abegondo (peticionario  segundo o previsto  no citado  convenio
administrativo), se ben quedou recollido que os dous concellos asumirían equitativamente a condición de
beneficiarios da axuda, conforme o artigo 2.1 a) da citada orde do 17 de decembro de 2019. A resolución do
director xeral de Orientación e Promoción Laboral (Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta
de Galicia) do 26.06.2020 (n.º de expediente:TR331A/2020-0130), dispón a concesión dunha  subvención
ao  Concello  de  Abegondo para  a  contratación  de  unha  persoa  técnica de  acordo  coa  seguinte
desagregación que se indica neste apartado primeiro:

Núm. 
técnicos/as

Mantemento/
nova 
contratación

Xornada Localidade Data de inicio/data 
límite (*) 

Duración Importe 
subvención

1 Mantemento
100 %

Abegondo 31/10/2020 12 meses 24.376,21 €

(*) A data que figura no cadro deberá entenderse como data obrigatoria no suposto de mantemento do servizo 

Este proceso selectivo realízase co fin de facer posible o mantemento do servizo que actualmente se
presta  mediante  a  agrupación  dos  Concellos  de  Abegondo  e  Bergondo e  a  realización  das
actividades do servizo de orientación laboral, de acordo coa axenda de traballo facilitada pola Dirección
Xeral competente (neste caso a Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Emprego e
Igualdade).
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A praza ofertada é a de 1 técnico/a en orientación (orientador/a laboral).

O contrato de traballo axustarase ás seguintes características: 

Tipo de contrato: contrato laboral temporal baixo a modalidade de obra ou servizo determinado (401)
vinculado a subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia
por medio  da Resolución do director  xeral  de Orientación e  Promoción Laboral  do 26.06.2020 (expte.:
TR331A/2020-0130 ), ditada ao abeiro da Orde do 17 de decembro de 2019.

Tipo de xornada: a tempo completo, cun total de 40 horas semanais

Grupo de cotización: 1

Epígrafe: CNAE 2009 ( 8411)

Duración do contrato: O contrato terá unha duración de 1 ano (dende o 31.10.2020 ata o 30.10.2021).
Poderá  ser  prorrogado,  sempre  e  cando  a  Consellería  de  Emprego  e  Igualdade  da  Xunta  de  Galicia
conceda unha nova subvención.

Retribucións  brutas  mensuais:  1.572,33  euros  brutos  ao  mes  incluído  o  rateo  das  pagas
extraordinarias.

As funcións e tarefas do posto de traballo que debe desenvolver o/a técnico/a en orientación laboral
(orientador/a laboral), serán as recollidas no artigo 3.1 da Orde de convocatoria de subvencións do
17  de  decembro  de  2019 (DOG  núm.  14  do  mércores,  22  de  xaneiro  de  2020),  que  establece  as
“Actividades do servizo  de orientación  laboral”,  que sinala  que  “os  servizos de orientación laboral  que
presten as entidades beneficiarias das subvencións previstas nesta orde deberán axustarse para a súa
realización ao establecido no  artigo 8 do Real decreto 7/2015, do 16 de xaneiro, polo que se aproba a
carteira común de servizos do Sistema Nacional de Emprego, e incluír as seguintes actividades: 

a) Diagnóstico individualizado e elaboración do perfil ocupacional da persoa demandante de emprego.

b) Deseño do itinerario personalizado para o emprego.

c) Acompañamento personalizado no desenvolvemento do itinerario e o cumprimento do compromiso de
actividade.

d) Deseño, planificación e execución de accións grupais de orientación laboral que poidan ser de interese,
en  función  dos  perfís  das  persoas  orientadas,  tanto  para  mellorar  a  eficiencia  do  servizo  como  para
fomentar a interrelación e o intercambio de experiencias entre elas.

e) Asesoramento e axuda técnica adicional para:

· A definición do seu currículo, que reflicta o seu perfil profesional en termos de competencias profesionais.
· A aplicación de técnicas para a procura activa de emprego.

f) Información e asesoramento adicional sobre:

· A situación do mercado de traballo e as políticas activas de emprego que poidan resultarlle de utilidade ás
persoas demandantes de emprego para incrementar as súas posibilidades de empregabilidade.
· A oferta formativa e os programas que faciliten a mobilidade para a formación e cualificación europeas.
· A posta en marcha de proxectos emprendedores ou de emprego autónomo así como os recursos de apoio
de todo tipo dispoñibles no seu contorno para un asesoramento ou acompañamento máis especializado.

g) Apoio á xestión da mobilidade laboral.

h)  Coordinación e colaboración co resto  de persoal  de orientación laboral  e  coa Rede de técnicos de
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emprego  de  Galicia  para  o  intercambio  de  información  e  boas  prácticas  no  ámbito  do  emprego,  o
emprendemento e a análise e prospección do mercado laboral.

i) Mellora continuada das súas propias competencias e recursos profesionais para a orientación laboral a
través da participación nas accións de formación e capacitación específicas que se determinen desde a
Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.”

O/a orientador/a laboral tamén deberá desenvolver calquera outra que se lle encomende relacionada coas
anteriores.

Segundo o indicado no artigo 3.3 da Orde de 17 do decembro de 2019, serán destinatarios destas accións
todas as persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, ben cando
o soliciten expresamente ben cando lles sexa ofertado polo dito servizo,  sendo colectivo prioritario,  de
acordo co previsto no artigo 30 do texto refundido da Lei de emprego aprobado polo Real decreto lexislativo
3/2015, do 23 de outubro, as persoas con especiais dificultades de integración no mercado de traballo,
especialmente as indicadas expresamente neste apartado e outros colectivos que se poidan determinar, no
marco do Sistema Nacional de Emprego.

2. CARACTERÍSTICAS DO PROCESO SELECTIVO 

Para  este  proceso  selectivo  serán  de  aplicación  todos  os  aspectos  vixentes  das  Bases xerais  para  a
Selección de Persoal Laboral Temporal aprobadas polo Pleno municipal na sesión realizada o 1 de agosto
de 1998, coas seguintes características específicas:

2.1) Os principios de publicidade e concorrencia, tendo en conta a natureza da orde de convocatoria do
17 de decembro de 2019, teranse por cumpridos mediante a publicación dun anuncio no Boletín Oficial da
Provincia (BOP) da Coruña e na sede electrónica do Concello de Abegondo (sede.abegondo.gal).

2.2)  Procedemento  de  selección:  concurso-oposición,  conforme  ao  apartado  6  xustificado  nas
características específicas e singulares do posto de traballo.

2.3) Requisitos das persoas aspirantes: para poder participar no proceso selectivo será necesario reunir
os seguintes requisitos xerais conforme  ao artigo 56 do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado
pola Lei 7/2007, do 12 de abril (BOE número 89 do 13 de abril de 2007): 

a) Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo seguinte artigo 57 do TREBEP para os/
as nacionais doutros estados. Así mesmo, os estranxeiros con residencia legal en España poderán acceder
ás Administracións Públicas, como persoal laboral, en igualdade de condicións que os españois. 

b)  Posuír  a  capacidade funcional  para  o  desempeño das  tarefas.  Non padecer  enfermidade,  nin  estar
afectado por limitación física ou psíquica, incompatible co desempeño das correspondentes funcións da
categoría a que se opte

c) Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa, para o
acceso ao emprego público.

d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións
públicas ou dos órganos constitucionais  ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin  atoparse en
situación de inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial,
para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban
no caso do persoal laboral, no que tivese sido separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro
Estado, non estar inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou
equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.
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e) Non estar incurso en causas de incompatibilidade de conformidade co establecido na Lei 53/1984, do 26
de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas. 

f) Posuír a titulación esixida.

Os  requisitos  anteriores  deberanse  reunir  con  referencia  ao  último  día  do  prazo  de  presentación  de
instancias.  Será  nulo  o  nomeamento  dos  que  estean  incursos  en  causas  de  incapacidade  especifica
conforme á normativa vixente. 

2.4)  Titulación mínima: os requisitos imprescindibles de titulación serán, tendo en conta o disposto no
artigo 12.2 da orde  de convocatoria de subvencións do do 17 de decembro de 2019: 

-Título de licenciado/a universitario, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou grao

-Título universitario de enxeñeiro/a técnico/a, diplomado/a universitario/a, arquitecto/a técnico/a ou grao

No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa
homologación. 

2.5) Coñecemento de galego: debe terse en conta que as administracións públicas, no ámbito das súas
competencias, deberán prever a selección dos empregados públicos debidamente capacitados para cubrir
os postos de traballo nas Comunidades Autónomas que gocen de dúas linguas oficiais.

Conforme establece o artigo 51 Lei 2/2015, do 29 de abril emprego público de Galicia, nas probas selectivas
que se realicen, incluirase un exame de galego, agás para aqueles que acrediten o coñecemento da lingua
galega conforme á normativa vixente. Neste caso o coñecemento da lingua galega, como requisito previo á
valoración de méritos do concurso, quedará acreditado coa presentación por parte do/a candidato/a da
certificación de estar, cando menos, en posesión do Celga 4 ou equivalente.

No  caso  de  non  presentar  a  documentación  acreditativa  do  coñecemento  de  galego  esixida,  os/as
candidatos/as non serán excluídos por esta  causa. Neste caso,  realizarase unha proba que acredite o
coñecemento da lingua galega facendo constar na acta o resultado de dita proba.

O tribunal, contará co asesoramento da normalizadora lingüística do Concello e cualificará o/a aspirante
como apto/a ou non apto/a. No caso de ser cualificado/a como non apto/a, xa non se valorarán os méritos
nin se realizarán as probas pendentes e o candidato quedará eliminado.

2.6)  No  caso  de  presentarse  varios/as  candidatos/as  para  o  posto,  será  proposto/a  polo  tribunal  e
posteriormente nomeado/a polo alcalde, o/a candidato/a que obteña unha maior puntuación no concurso-
oposición, de acordo cos méritos específicos descritos a continuación para o posto. Para estes efectos
requiriráselles aos/as candidatos/as a acreditación dos requisitos necesarios ou dos méritos previstos para
a súa praza, por medio da documentación orixinal ou fotocopia compulsada.

Os  méritos  alegados  antes  de  que  remate  o  prazo  de  presentación  de  solicitudes  e  non  xustificados
documentalmente coa instancia non serán valorados, non sendo posible emendar posteriormente a falta da
correspondentes documentación xustificativa. 

2.7) A acreditación da titulación académica realizarase mediante a presentación de orixinal ou fotocopia
compulsada dos títulos ou certificación de ter realizados todos os estudios necesarios para a súa obtención.
Serán  válidas  as  titulacións  expedidas  pola  Administración  ou  por  centros  legalmente  autorizados  e
recoñecidos ou debidamente homologados.

2.8) A acreditación da realización de cursos realizarase mediante a presentación de orixinal ou fotocopia
compulsada  dos  títulos  ou  certificados,  nos  que  conste  o  número  de  horas  de  duración.  Para  a  súa
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valoración  deberán  ter  sido  impartidos  pola  Administración  ou  por  centros  legalmente  autorizados  e
recoñecidos ou debidamente homologados.

2.9) A acreditación do tempo traballado realizarase mediante a fotocopia compulsada dos contratos de
traballo e mais o informe de vida laboral da Seguridade Social.

No caso dos/as traballadores/as autónomos/as acreditarase a experiencia profesional no desempeño das
funcións ou tarefas propias de orientación laboral mediante a copia de alta no IAE (e actualización) e na
Seguridade Social ou colexio profesional, xunto coas copias da documentación acreditativa dos servizos
prestados (contratos mercantís, facturas, etc.).

3. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

As persoas aspirantes que desexen tomar parte no proceso selectivo deberan facelo constar mediante a
instancia na que manifesten que reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos na convocatoria. A
instancia axustarase ao modelo recollido como Anexo I nas presentes bases, que estará a disposición das
persoas interesadas no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello (sede.abegondo.gal) e no
Rexistro Xeral do Concello de Abegondo e dirixiranse ao Alcalde-Presidente da Corporación.

As solicitudes presentaranse  no Rexistro  Municipal  en horario  de 9.00  h a  14.00 h,  a  través da sede
electrónica do Concello (sede.abegondo.gal) ou ben mediante o procedemento que regula o artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas (BOE
núm. 236 do venres 2 de outubro de 2015),  no prazo de 5 días naturais, que se contarán dende o día
seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no  Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP)
(tamén se publicará o anuncio simultaneamente na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do Concello
de Abegondo).

As solicitudes que se presenten a través da oficina de Correos deberán entregarse nun sobre aberto para
ser selada e datada polo/a funcionario/a de Correos antes de ser certificada. Neste caso os/as aspirantes
deberá comunicalo mediante correo electrónico (correo@abegondo.gal) durante o mesmo prazo que o de
presentación  de  instancias.  Actuarase  de  igual  xeito,  no  caso  de  ser  presentada  a  solicitude  noutra
Administración  Pública.  En  caso  de  non  realizar  esta  comunicación,  vía  correo  electrónico,  quedarán
excluídos/as do procedemento de selección. 

As instancias presentaranse coa documentación acreditativa dos requisitos mínimos necesarios para a
admisión das persoas aspirantes segundo o previsto nestas bases, incluíndo os requisitos de titulación
esixidos para a praza ofertada (1 técnico/a en orientación / orientador/a laboral).

Tamén se achegará a documentación acreditativa dos méritos alegados na instancia para a súa valoración,

segundo o anexo II.

Xunto  coa  solicitude  (Anexo  I),  as  persoas  candidatas  achegarán  inescusablemente  a  seguinte
documentación: 

1. Fotocopia do DNI ou do pasaporte
2. Copia da titulación requirida para o acceso ao posto
3.Fotocopia  da  documentación  acreditativa  do  coñecemento  do  idioma  galego  (titulación  Celga  4  ou
equivalente)
4. Declaración xurada específica de reunir os requisitos das bases (no Anexo I)
5. Relación de méritos presentados para a avaliación coa acreditación destes (Anexo II)
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6. Curriculum vitae da persoa aspirante

As persoas aspirantes deberán presentar unha fotocopia da documentación acreditativa dos méritos para a
fase de concurso, se é o caso. Estes valoraranse con referencia a data na que remate a presentación de
instancias.

Os  méritos  que  non  estean  acreditados  documentalmente  ou  que,  a  xuízo  do  tribunal,  non  estean
suficientemente acreditados, non serán tidos en conta nin se valorarán aínda que se acrediten fóra do prazo
de  presentación  de  solicitudes,  xa  que  non  poderán  emendarse.  Tampouco  se  requirirá  ás  persoas
interesadas para que os acrediten. 

Coa  presentación  da  instancia  para  tomar  parte  no  proceso  selectivo  entenderase  que  as  persoas
interesadas aceptan e acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria. 

Presumirase  que  a  documentación  é  auténtica,  e  unicamente  será  requirida  a  presentación  da
documentación  orixinal  á  persoa  que  finalmente  sexa  seleccionada.  No  caso  de  detectarse  falsidade
documental, será motivo de exclusión do proceso. 

En todo caso, ao final do proceso, e antes do nomeamento do/a candidato/a comprobarase fidedignamente a
veracidade dos requisitos e méritos presentados, mediante a presentación da documentación orixinal ou de copia
compulsada.

4. ADMISIÓN DE CANDIDATOS/AS

Unha vez rematado  o prazo de presentación  de instancias, o alcalde ditará resolución aprobando a  lista
provisional  de  persoas  aspirantes  admitidas  e  excluídas,  indicando  a  causa  de  exclusión.  A dita
Resolución será publicada tanto na sede electrónica (sede.abegondo.gal) como no taboleiro de anuncios do
Concello de Abegondo, outorgando un prazo improrrogable de 2 días hábiles para que as persoas excluídas
emenden as deficiencias sinaladas. 
En todo caso, soamente se poderá emendar a documentación relacionada cos motivos de exclusión e
referida aos requisitos mínimos para a admisión.  Polo tanto, non se poderá emendar a documentación
relativa aos méritos.

No suposto de non existir aspirantes excluídos/as prescindirase deste trámite e aprobarase directamente a
lista definitiva de persoas admitidas.

Unha vez transcorrido o prazo de presentación de emendas, o alcalde ditará resolución na que se aprobará
a lista  definitiva  de  aspirantes  admitidos/as  e  excluídos/as que  levará  implícita  a  estimación  ou
desestimación  das  solicitudes  de  emenda  presentadas  e  será  publicada  na  sede  electrónica
(sede.abegondo.gal) e no taboleiro de anuncios do Concello de Abegondo. No caso de non ter defectos que
emendar, a lista provisional será considerada a todos os efectos como definitiva. 

Na publicación das listas indicarase o nome, apelidos e fracción do DNI dos aspirantes. O feito de figurar na
relación de admitidos non prexulga que se lle recoñeza aos interesados a posesión dos requisitos esixidos
no procedemento que se convoca. 

A publicación  dos  sucesivos  anuncios  en  relación  a  este  proceso  selectivo  realizarase  por  medio  do
taboleiro de anuncios do Concello de Abegondo e complementariamente a través da sede electrónica do
Concello  (sede.abegondo.gal).
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5. TRIBUNAL CUALIFICADOR

A designación dos membros do tribunal, titulares e suplentes, farase na resolución da Alcaldía pola que se
aprobe a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas, que sinalará tamén o lugar, a data e a hora na
que deberá constituírse o tribunal e dar comezo as probas selectivas

O tribunal cualificador estará composto polo/a presidente/a, un/unha secretario/a que actuará con voz e sen
voto e catro vogais con nivel de titulación igual ou superior á esixida para o acceso á praza. O tribunal non
poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos membros (titulares ou suplentes,
indistintamente). En todo caso, requírese a asistencia do/a presidente/a e do/a secretario/a ou dos que
legalmente os/as substitúan. O tribunal queda facultado para resolver as dúbidas que se presenten e tomar
os acordos necesarios, por maioría de votos dos seus membros, para a boa orde do proceso selectivo en
todo o non previsto nestas bases, así como para dispoñer a incorporación de asesores especialistas, que se
limitarán a prestar a colaboración que o tribunal lles requira nas súas especialidades técnicas.

Para os efectos de percepción de asistencias, o tribunal terá a categoría 2ª das sinaladas no Real decreto
462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.

6. CONTIDO E DESENVOLVEMENTO DO PROCEDEMENTO SELECTIVO

O procedemento de selección constará de dúas fases: a primeira corresponderá á fase de oposición e
a segunda á fase de concurso.

6.1. FASE DE OPOSICIÓN

As persoas aspirantes serán convocados para a realización da fase oposición nun único chamamento,
sendo excluídas da selección as que non comparezan, non sendo os casos de forza maior debidamente
xustificados e apreciados libremente polo tribunal cualificador.  Os/As aspirantes concorrerán provistos do
seu DNI ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade. 

A actuación das persoas aspirantes naqueles exercicios que non poidan realizarse conxuntamente levarase
a cabo por orde alfabética segundo a primeira letra do apelido, comezando pola letra que resulte do sorteo o
que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección do persoal da Comunidade Autónoma de Galicia do 20
de marzo de 1991.
Os exercicios celebraranse a porta pechada sen outra asistencia que a das persoas aspirantes, membros
do tribunal e os colaboradores deste.

O tribunal,  polos medios que considere oportunos,  velará  polo mantemento do anonimato das persoas
aspirantes na realización e corrección dos exercicios escritos.

O día e hora sinalados realizarase a fase de oposición que constará de: 

-Primeira  proba:  exercicio  obrigatorio  e  eliminatorio  que  consistirá  en  contestar  por  escrito  a  un
cuestionario tipo test de 30 preguntas e catro de reserva con tres respostas alternativas, das que só unha
será a correcta, baseadas no temario do Anexo III. Puntuarase con 1,00 punto cada resposta correcta, con
0,00 puntos as respostas en branco e puntuarase negativamente e cunha penalización de menos 0,50
puntos cada resposta incorrecta.

Este exercicio cualificarase de 0,00 a 30,00 puntos e será preciso acadar un mínimo de 15,00 puntos para
superalo, polo que serán eliminadas aquelas persoas aspirantes que obteñan unha puntuación inferior.

-Segunda  proba: avaliación  do  coñecemento  da  lingua  galega.  Trátase  dunha  proba  de  carácter
eliminatorio  que  deberán  realizar  obrigatoriamente  aquelas  persoas  aspirantes  que,  tendo  superado  a
primeira proba eliminatoria, non acreditasen o coñecemento do galego conforme a normativa vixente por

mailto:correo@abegondo.es
../../../../../../../../C:/Users/jose.rodriguez/Users
../../../../../../../../C:/Users/jose.rodriguez/Users


San Marcos, 1
15318 Abegondo
A Coruña
Tfno.: 981 647 909 Fax: 981 673 050

web: www.abegondo.  gal  

sede electrónica: sede.abegondo.  gal  
enderezo electrónico: correo@abegondo.  gal  

medio da presentación do Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en
materia de Política Lingüística da Xunta de Galicia e 

Conforme  se  indicou  no  apartado  2.5,  no  caso  de  non  presentar  a  documentación  acreditativa  do
coñecemento de galego esixida, os/as candidatos/as, antes de que se comece coa valoración de méritos do
concurso,  deberán realizar  unha proba que acredite o coñecemento da lingua galega. Preferentemente, a
probar terá lugar o mesmo día designado para a realización do exercicio da oposición se iso fose posible,
cuestión que se fará saber aos aspirantes, sinalando a hora de realización.

A proba de coñecemento da lingua galega consistirá na tradución escrita (sen apoio documental, dicionario,
etc.) de castelán ao galego normativo, dun texto facilitado polo tribunal. Este exercicio terá unha duración
máxima de 30 minutos. O tribunal cualificará os/aspirantes como apto/a ou non apto/a, facendo constar na
acta o resultado da dita proba. As persoas aspirantes que sexan cualificadas como non aptas quedarán
eliminadas no proceso de selección. 

Quedará constancia no expediente e asinadas polo tribunal cualificador tanto do exercicio tipo test, como da
proba de coñecemento da lingua galega.

A puntuación máxima total da fase de oposición, establécese en trinta (30,00) puntos. Será necesario
obter unha puntuación mínima de quince (15,00) puntos para que a proba se considere superada. Aquelas
persoas aspirantes que non acaden cando menos esta puntuación quedarán eliminadas.

O tribunal, no mesmo día en que se acorden, publicará as cualificacións das probas da fase de oposición
no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello (sede.abegondo.gal).

6.2.  FASE DE CONCURSO

Logo de publicar a lista definitiva das persoas aspirantes coas puntuacións finais da fase de oposición, o
tribunal reunirase para os efectos de valorar os méritos alegados por parte das persoas aspirantes que
superaron  a  fase  da  oposición,  conforme  ao  baremo  que  se  inclúe  a  continuación  e  de  acordo  cos
documentos achegados coa solicitude.

Será requisito imprescindible estar en posesión da titulación universitaria media ou superior indicada no
apartado 2.4 destas bases. A puntuación máxima total da fase de concurso, que en ningún caso terá
carácter eliminatorio, establécese en vinte (20,00) puntos e será o resultado de sumar os méritos que se
enumeran no parágrafo seguinte cos límites que se sinalan para cada un deles. 

BAREMO

Determina a valoración do méritos presentados polas persoas candidatas conforme os seguintes criterios de
selección: 

üExperiencia laboral ou profesional (puntuación máxima: 15,00 puntos): 

Experiencia no desempeño profesional ou na realización de traballos directamente relacionados coas
funcións do posto ou praza convocada (experiencia profesional acreditada no desempeño dunha ocupación
igual  ou  equivalente  á  requirida,  ben  sexa  como  traballador/a  por  conta  allea  ou  como  traballador/a
autónomo/a).

Valorarase deste xeito (ata un máximo de 13,00 puntos):

Polo desempeño profesional  ou polos servizos prestados na administración,  empresas ou organismos
públicos: 0,15 puntos por mes completo, ata un máximo de 10,00 puntos
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Polo desempeño profesional ou polos servizos prestados en empresas ou entidades privadas: 0,05 puntos
por mes completo, ata un máximo de 3,00 puntos

Experiencia no desempeño profesional ou na realización de traballos indirectamente relacionados coas
funcións do posto ou praza convocada.

Valorarase deste xeito (ata un máximo de 2,00 puntos):

Polo  desempeño  profesional  ou  polos  servizos  prestados  tanto  na/á  administración,  empresas  ou
organismos públicos como en/ a empresas privadas: 0,05 puntos por mes completo, ata un máximo de 2,00
puntos

As cualificacións outorgadas nos epígrafes son excluíntes,  de xeito que unha mesma acreditación será
valorada unicamente no epígrafe máis favorable e axeitado segundo o criterio do tribunal. Así mesmo, a
suma total dos méritos profesionais non poderá superar o máximo establecido no apartado de experiencia
laboral ou profesional, isto é 15,00 puntos.

üFormación (puntuación máxima: 4,00 puntos): 

Valorarase a realización de cursos específicos relacionados coas funcións da praza convocada ou do posto
de traballo e tamén a realización de cursos en determinados ámbitos afíns ao posto de traballo.

A formación valorarase deste xeito:

Pola realización de másters, postgraos, cursos, etc. en materias específicas directamente relacionadas co
posto ofertado:  0,15 puntos por  cada 30 horas acumuladas de formación acreditada dentro da mesma
acción formativa, ata un máximo de 3,00 puntos.

Pola realización de cursos ou actividades formativas específicas no ámbito das Tecnoloxías da Información
ou  Comunicacións  (TIC)  como  poden  ser  cursos  acreditados  sobre  sistemas  operativos,  programas
ofimáticos, programas de deseño e navegadores web, xestión de redes sociais ou espazos web para a
publicación de contidos (blogs, wikis...): 0,10 puntos por cada 25 horas acumuladas de formación acreditada
dentro da mesma acción formativa, ata un máximo de 1,00 punto.

Neste apartado de formación non se terán en conta para a súa valoración as titulacións universitarias (si
como requisito mínimo para poder optar ao posto), nin os títulos de formación profesional.

As cualificacións outorgadas nos epígrafes son excluíntes,  de xeito que unha mesma acreditación será
valorada unicamente no epígrafe máis favorable e axeitado segundo o criterio do tribunal. 

üOutros méritos (puntuación máxima: 1,00 punto)

Valorarase que a persoa candidata acredite posuír un nivel de coñecemento galego superior ao esixido
como requisito mínimo. Deste xeito, puntuarase a presentación da documentación acreditativa de posuír ou
ter realizado e superado algúns dos seguintes cursos, conforme a valoración que se indica a continuación: 

 Celga  5  ou  equivalente  debidamente  homologado  polo  órgano  competente  en  materia  de  Política
Lingüística da Xunta de Galicia : 0,25 puntos

 Curso de linguaxe administrativa galega (nivel medio): 0,50 puntos

 Curso de linguaxe administrativa galega (nivel superior): 1,00 puntos
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7. RESULTADOS DA SELECCIÓN

Logo de rematar a valoración dos méritos presentados, o tribunal cualificador, no mesmo día en que se
acorde,  publicará na sede electrónica  (sede.abegondo.gal)  e no taboleiro  de anuncios do Concello de
Abegondo a relación coas puntuacións obtidas polas persoas aspirantes (a suma total das puntuacións
das fases de oposición e concurso obtidas por todas as persoas definitivamente admitidas) e elevará á
Alcaldía a proposta de nomeamento da persoa candidata para a formalización do contrato, a favor da
persoa aspirante posuidora da puntuación máis alta, xunto coa acta da sesión.

Para o caso de que dous ou máis candidatos acaden a mesma puntuación TOTAL ou FINAL, prevalecerá en
primeiro lugar aquela persoa candidata que obteña a maior puntuación na fase de oposición. En segundo
lugar,  prevalecerá  a  persoa  aspirante  con  maior  puntuación  no  apartado  de  experiencia  laboral  ou
profesional na valoración de méritos realizada na fase de concurso. En última instancia, prevalecerá o/a
candidato con maior puntuación no apartado de experiencia no desempeño profesional ou na realización de
traballos directamente relacionados coas funcións do posto ou praza convocada.

Como  entidade  colaboradora  da  Xunta  de  Galicia,  o  Concello  de  Abegondo,  unha  vez  realizada  a
preselección do/a candidato/a e con carácter previo ao nomeamento e á sinatura do contrato de traballo,
remitirá  o  seu  currículo  acreditado  ao  Servizo  de  Orientación  Laboral  da  Dirección  Xeral  de
Formación e Colocación da Consellería de Emprego e Igualdade, para a súa avaliación de acordo co
previsto no artigo 12 da orde de convocatoria do 17 de decembro de 2019. Sen este requisito non se poderá
formalizar o contrato, salvo no caso que resulte seleccionado persoal técnico que xa fose baremado ao
abeiro dos programas de orientación laboral con anterioridade. 

Nomeamentos.

Non se efectuarán nomeamentos ata que o/a candidato/a proposto/a polo tribunal, presente, no prazo de 2
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
53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas e o
Real decreto 598/1985 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 concedida.

mailto:correo@abegondo.es
../../../../../../../../C:/Users/jose.rodriguez/Users
../../../../../../../../C:/Users/jose.rodriguez/Users


San Marcos, 1
15318 Abegondo
A Coruña
Tfno.: 981 647 909 Fax: 981 673 050

web: www.abegondo.  gal  

sede electrónica: sede.abegondo.  gal  
enderezo electrónico: correo@abegondo.  gal  

8. NORMA FINAL 

Para todo o non previsto nestas bases será de aplicación supletoria o establecido na Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, na Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora de Administración
Local de Galicia, no Real decreto 896/1991, do 7 de xuño, no Real Decreto 364/1995 e demais lexislación
vixente de aplicación, especialmente 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 da Coruña 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 polas persoas interesadas nos casos e na forma establecidos pola  Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas (BOE núm.
236 do venres 2 de outubro de 2015).

O Tribunal queda facultado para resolver as dúbidas que poidan presentarse e adoptar as resolucións,
criterios e medidas necesarias para a boa orde dos procesos selectivos naqueles aspectos previstos ou
non, nestas bases. 

Abegondo, 13 de outubro de 2020

O alcalde

Asdo: José Antonio Santiso Miramontes

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Abegondo [ https://sede.abegondo.  gal  ] mediante o código de

verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común e artigo 42 da Lei 40/2015 de Réxime Xurídico do Sector

Público.
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I026 SOLICITUDE DE 
PROCESOS SELECTIVOS

Anexo I

(Selo de rexistro)

Datos da persoa solicitante

Nome e apelidos/Razón Social NIF/NIE/CIF

R./Lg. Parroquia Núm. Bloq./Escaleira Piso/Porta

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Correo electrónico

Datos da persoa representante (se é o caso)

Nome e apelidos NIF/NIE

R./Lg. Parroquia Núm. Bloq./Escaleira Piso/Porta

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Correo electrónico

 
Obxecto da solicitude
Á vista da convocatoria anunciada no Boletín Oficial da Provincia núm.                           de data                                   ,en relación á provisión en

propiedade mediante o sistema de concurso-oposición, dunha praza de

conforme as bases publicadas no taboleiro de anuncios do Concello e na sede electrónica do Concello de Abegondo, declaro:

PRIMEIRO: Coñecer as bases reguladoras da convocatoria.                                                                                                                                                   

SEGUNDO: Reunir os requisitos establecidos das bases da convocatoria.                                                                                                                        

Documentación que se achega

□ Fotocopia do DNI ou do pasaporte

□ Copia da titulación requirida para o acceso ao posto

□ Fotocopia da documentación acreditativa do coñecemento do idioma galego (titulación en Celga 4 ou equivalente)

□ Declaración de reunir os requisitos das bases (no anexo I)

□ Relación de méritos presentados para a avaliación coa acreditación destes (anexo II)

□ Curriculum vitae da persoa aspirante

Por todo o cal, SOLICITO que, de conformidade co artigo 205 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, se admita esta solicitude para

as probas de selección de persoal referenciada, e declaro baixo a miña responsabilidade ser certos os datos que se consignan.
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SELECCIONE A FORMA DE NOTIFICACIÓN (en caso de persoa física se é o caso)

□ Telemática (con certificado dixital). Imprescindible correo electrónico
Conforme ao establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas e demais lexislación
vixente  autorizo  ao Concello  de Abegondo a que  me envíe notificacións  no portal  do sistema de  notificacións  de  Galicia,  accesible  no  enderezo
https://notifica.xunta.gal/, previa identificación con certificado dixital.

□ Correo postal certificado

         
Abegondo                           de                                               de 20 

(Sinatura do/a solicitante ou representante)

“De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE ABEGONDO, con
enderezo SAN MARCOS, N.º 1, 15318 – ABEGONDO (A Coruña). Os datos serán utilizados para prestar o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os seus datos non
se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, así como opoñerse ou retirar o
consentimento e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. Para iso, CONCELLO DE ABEGONDO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode
presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional e detallada sobre
Protección de Datos solicitándoa en: SAN MARCOS, N.º 1, 15318 – ABEGONDO (A Coruña).”
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I026 SOLICITUDE DE 
PROCESOS SELECTIVOS

Anexo II

Anexo II: Relación de méritos presentados para avaliación

Experiencia laboral ou profesional:

...

...

...

...

Formación:

...

...

...

...

...

...

...

Outros méritos

...

...

...

...

Abegondo                           de                                               de 20 

(Sinatura do/a solicitante ou representant
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Anexo III: Temario

A) Parte xeral

1.  A Constitución española de 1978. Estrutura e principios xerais. Dereitos e deberes fundamentais dos
españois. Os principios reitores da política social e económica. O procedemento de reforma constitucional.

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.  O Estatuto de Autonomía de Galicia: proceso de elaboración, fundamento, estrutura e contido básico.
Competencias da comunidade autónoma. Reforma do estatuto.

4. A administración da Comunidade Autónoma de Galicia: principios de organización, actuación e atención
cidadá. Organización xeral. Tipos de órganos. Órganos centrais e territoriais.

5. 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.

6. A Administración Local:  Regulación constitucional.  Tipoloxía das Entidades Locais. Competencias das
provincias e dos municipios.

7.  A Organización do municipio: órganos necesarios e complementarios. A 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.

8. A Unión Europea. Os tratados orixinarios e modificativos das comunidades europeas. As institucións
comunitarias. O dereito comunitario e os distintos tipos de fontes.

9. As liberdades básicas do sistema comunitario. As principais políticas comúns con especial referencia á
política rexional comunitaria. Os fondos estruturais e os seus obxectivos prioritarios.

10. A administración pública: concepto, caracteres e clasificación. A administración e o dereito. O principio
de  legalidade  e  as  súas  manifestación.  As  potestades  administrativas.  A  actividade  discrecional  da
administración: límites e control

11.  Fontes  do  dereito  administrativo:  clasificación.  Xerarquía  normativa.  A  Lei:  concepto  e  clases.
Disposicións  do  executivo  con  forza  de  Lei.  O  Regulamento:  concepto  e  clasificación.  A  potestade
regulamentaria na  esfera local:  Ordenanzas, Regulamentos e Bandos; procedemento de elaboración e
aprobación e contidos.

12. 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.

13.  O  procedemento  administrativo:  natureza  e  fins.  O procedemento  administrativo  común  na  Lei  do
procedemento administrativo común das 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.
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14. 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.

15. As facendas locais en España: principios constitucionais. O réxime xurídico das facendas locais. Os
recursos das facendas locais. Os tributos locais: principios. A potestade regulamentaria das entidades locais
en materia tributaria: contido das ordenanzas fiscais. O establecemento de recursos non tributarios

16. O orzamento xeral das entidades locais: concepto e contido. Especial referencia as bases de execución
do orzamento. A elaboración e aprobación do orzamento xeral. A prórroga orzamentaria.

17. O réxime xurídico do persoal ao servizo das administracións públicas. A normativa básica estatal. O
estatuto do empregado público e a función pública local.

18.  A lei  2/2015 de emprego público de Galicia:  obxecto,  principios e ámbito  de aplicación.  Clases de
persoal segundo a lei 2/2015 e réxime xurídico. Organización do emprego público. Dereitos e deberes dos
empregados públicos

19. Calidade dos datos. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía
dos dereitos dixitais.

20. 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.

B) Parte específica

21. A orientación laboral: principios, fundamentos e necesidades. Áreas e fases de intervención. Ámbito e
persoas  destinatarias.  Obxectivos,  normativa  reguladora,  instrumentos  e  accións.  Fases  do  proceso:
captación e acceso ao servizo, acollida, recollida de información, intervención e finalización do proceso.

22. O proceso de orientación para o emprego. Programación e planificación de accións. A entrevista de
orientación.

23.  Subvencións  da  Xunta  de  Galicia  para  a  contratación  de  persoal  técnico  para  a  realización  de
actividades  de  orientación  laboral  no  exercicio  2020:  motivación  da  subvención,  obxecto  e  entidades
beneficiarias. Actividades do servizo de orientación laboral que prestarán as entidades beneficiarias das
subvencións Os itinerarios personalizados de inserción: concepto de itinerario, deseño, fases e persoas
destinatarias.

24.O Servizo Público de Emprego de Galicia. Distribución territorial das oficinas de emprego. O portal de
emprego. Dereitos e deberes da persoa desempregada inscrita como demandante de emprego. Renovación
da demanda.  O punto de información. A intermediación laboral,  a demanda de emprego e a oferta  de
emprego no SPEG.

25. Axentes de intermediación no mercado de traballo. Os servizos públicos de emprego. As axencias de
colocación. As empresas de traballo temporal. As bolsas de traballo. Outros axentes.

26. Busca activa de emprego. Autocoñecemento persoal e profesional. Definición de obxectivo profesional.
Mellora da empregabilidade.

27. O curriculum (CV). Estrutura, tipos e aspectos formais. A carta de presentación. A carta de motivación.
Obxectivos e estrutura.

28.  Os procesos de selección de persoal.  A entrevista de traballo. Métodos e técnicas de selección de
persoal.
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29. Técnicas de busca activa de emprego. Uso da web para a busca de emprego. Portais de emprego.
Medios de comunicación. Rede de contactos. Redes sociais e profesionais.

30. O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE): concepto, natureza e réxime xurídico, organización e
competencias segundo o texto refundido da Lei de Emprego ( Real Decreto Lexislativo 3/2015, de 23 de
outubro).  Regulación dos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas na Lei de emprego:
concepto, competencias e organización. 

31. A política de emprego segundo o texto refundido da Lei de Emprego ( Real Decreto Lexislativo 3/2015,
de 23 de outubro): concepto, obxectivos, competencias e instrumentos.

32.  O  Sistema  Nacional  de  Emprego  conforme  o  texto  refundido  da  Lei  de  Emprego  (  Real  Decreto
Lexislativo 3/2015, de 23 de outubro): concepto, obxectivos, instrumentos e funcións. A estratexia española
de activación para o emprego. O plan anual de políticas activas de emprego (PAPE).

33. Servizos do Sistema Nacional de Emprego prestados polos servizos públicos de emprego segundo o
texto refundido da Lei de Emprego ( Real Decreto Lexislativo 3/2015, de 23 de outubro): Usuarios dos
servizos. A Carteira Común de Servizos do  Sistema Nacional de Emprego. Os instrumentos da política de
emprego. As políticas activas de emprego

34.  Os  programas  de  cooperación  coas  entidades  locais  e  a  contratación  de  persoas  traballadoras
desempregadas. Características do programa Aprol Rural da Xunta de Galicia.

35.  O  plan  de  emprego  local  da  Deputación  Provincial  da  Coruña  (PEL).  Liñas  do  PEL.  Liña  1  PEL
Concellos:  Apoio  aos  concellos  da  provincia  na  creación  de  empregos  para  a  prestación  de  servizos
municipais.

36. O plan de emprego local da Deputación Provincial da Coruña (PEL). Liña 2 PEL Emprende: Apoio á
creación de empresas no ámbito local. Liña 3 PEL PEMES: Apoio ao tecido empresarial para a contratación
laboral de persoas en situación dedesemprego.

37. O plan de emprego local da Deputación Provincial da Coruña (PEL). Liña 5 PEL Reactiva: Fondo de
financiamento para o financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña. O papel
dos municipios da provincia de menos de 50.000 habitantes e destinatarios finais.  

38. Os Programas mixtos de formación e emprego na Comunidade Autónoma de Galicia. Os programas
integrados de emprego en Galicia.

39. A formación profesional para o emprego en Galicia: caracterización das accións de formación. A  oferta
formativa.

40.  A Seguridade  Social.  Afiliación  e  cotización.  Réxime  Xeral,  autónomos,  traballadores/as  do  mar  e
empregadas de fogar.

41.  Aspectos  máis  relevantes  das  prestacións  e  subsidios  do SEPE.  A Seguridade Social:  pensións  e
prestacións dirixidas ás persoas traballadoras.

42. Análise económica do mercado de traballo. Indicadores territoriais e fontes estatísticas a nivel local.
Información sobre o mercado de traballo nos Concellos de Abegondo e Bergondo. Perspectivas laborais nas
comarcas da Coruña e de Betanzos

43. A entrevista personalizada. Elaboración de diagnoses individualizadas sobre o perfil, as necesidades e
as expectativas das persoas demandantes de emprego. A motivación no eido laboral.

44. A Dinámica de grupos. Técnicas de dinámica e dirección de grupos. Aplicación no contorno laboral.
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45. O contexto laboral actual. Relacións laborais na empresa. Globalización, dixitalización e economía do
coñecemento.

46. A prospección das necesidades de emprego nas empresas. Contacto co tecido empresarial.

47. As prácticas profesionais titorizadas en empresas. Real Decreto 1543/2011, de 31 de outubro, polo que
se regulan as prácticas non laborais en empresas.

48. O contrato de traballo. Dereitos e deberes da persoa traballadora. Modalidades de contratación.

49. A empresa. Concepto. As pequenas e medianas empresas. Formas xurídicas.

50. O Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Programa de emprego xuvenil do Fondo Social Europeo.

51. Emprego ordinario e emprego con apoio para o colectivo de persoas con discapacidade e en risco de
exclusión social.

52.  Programas de axudas e subvencións ao emprendemento e ao emprego autónomo na comunidade
autónoma de Galicia.

53. Fomento do emprendemento en economía social. Fomento do emprego en cooperativas e sociedades
laborais na comunidade autónoma de Galicia.

54. Perfil da persoa emprendedora. Formas de acceso á actividade empresarial. Proceso de creación de
empresas. Ferramentas para análise da idea empresarial.

55. Plan de negocio. Definición e estrutura. Viabilidade económica e financeira dun proxecto empresarial.

56.Proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral e vías
non formais de formación.

57. Certificados de profesionalidade. Requisitos de acceso. Catálogo de especialidades formativas.

58. O traballo na Unión Europea e no Espazo Económico Europeo. Rede Eures. O traballo das persoas
extranxeiras  en  España.  Homologación  e  validación  de  títulos  extranxeiros  universitarios  e  non
universitarios. Permiso de traballo. Catálogo de ocupacións de difícil cobertura.

59. Emprego 2.0. O emprego e as TIC´s.

60. Xestión de redes sociais e espazos web para a publicación de contidos.
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