
E) RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR DONA MERCEDES MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ, FRONTE AO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 23/07/2012 DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POLO
PROCEDEMENTO DE TAXACIÓN CONXUNTA DOS TERREOS INCLUÍDOS NO ÁMBITO DA
ACTUACIÓN NÚM. 24 DO PXOU, ENTRE AS RÚAS FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, CONDE DE
BUGALLAL E RÚA DE NOVA APERTURA, PARA CONSTRUCIÓN DO NOVO EDIFICIO XUDICIAL
NA ZONA DE A PARDA.

F) REURBANIZACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO NA AVENIDA MARQUÉS DE VALTERRA, EN
ESTRIBELA (PONTEVEDRA). REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN.

Pontevedra, 01.10.2012.—O alcalde, Miguel A. Fernández Lores. 2012009281

A N U N C I O

A Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 1 de
outubro de 2012, aprobou as bases reguladoras das listas de reserva para a provisión interina de prazas
de traballadora social no Concello de Pontevedra, cuxo texto literal é o seguinte:

“BASES REGULADORAS DAS LISTAS DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS
DE TRABALLADOR/A SOCIAL DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,SUBESCALA
TECNICA, CLASE TÉCNICOS MEDIOS, ENCADRADAS NO GRUPO A, SUBGRUPO A-2
(QUENDA LIBRE).

ARTIGO 1.—OBXECTO DA CONVOCATORIA

Será a formación dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas de traballador/a social,
da escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, encadrada no grupo A,
subgrupo A-2.

ARTIGO 2.—NATUREZA DAS RELACIÓNS COA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

O persoal da lista poderá ser nomeado funcionario interino para o desempeño de funcións propias
de funcionarios de carreira nos supostos de que existan prazas vacantes e non sexa posible a súa
cobertura por funcionarios de carreira, sexa necesaria a substitución transitoria dos titulares, para a
execución de programas de carácter temporal ou cando o exceso ou acumulación de tarefas así o esixan.

Dito persoal cesará cando a praza sexa cuberta en propiedade, cando desaparezan as circunstancias
que motivaron o seu nomeamento ou á finalización do proceso selectivo que se convoque para prover
prazas de forma definitiva correspondentes a categoría das prazas obxecto destas listas.

A lista que se confeccione estará en vigor ata que se realice un novo proceso selectivo, coa finalidade
de prover en propiedade os postos correspondentes ás categorías das que se trate e, en todo caso, por un
prazo máximo de 3 anos.

ARTIGO 3.—RETRIBUCIÓNS

As retribucións básicas serán as correspondentes aos funcionarios do grupo A, subgrupo A-2, e as
complementarias as que teña asignadas o posto de traballo que se lle adscriba na relación de postos de
traballo ou no caso de que non exista posto na relación de postos de traballo, as que se fixen no acordo
de nomeamento que serán conformes a un posto equivalente na relación de postos de traballo. 
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ARTIGO 4.—REQUISITOS XERAIS QUE DEBEN ACREDITAR OS ASPIRANTES A SER INCLUÍDOS NA
LISTA DE RESERVA

Os aspirantes a ser incluídos na respectiva lista de reserva, deberán reunir, na data do remate do
prazo para a presentación de solicitudes, os seguintes requisitos:

a) Posuír a nacionalidade española ou a de calquera dos Estados membros da Unión Europea.

b) Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación.

c) Estar en posesión do título de diplomado/a en traballo social, ou estar en condicións de obtelo
na data de terminación do prazo de presentación de instancias.

d) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas asignadas ao posto.

e) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha das
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades
Autónomas, nin atoparse en 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 as que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que se houbese
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado
ou en situación equivalente nin haberse sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que
impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.

f)  Non estar incurso en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade sinaladas na
lexislación vixente.

g) Estar en posesión do permiso de conducir da clase B.

Todos os requisitos mencionados neste artigo deberán cumprirse o último día do prazo de
presentación de solicitudes. Será nulo o nomeamento como funcionario interino dos que estean incursos
en causas de incapacidade específica conforme a normativa vixente.

ARTIGO 5.—PROCESO DE SELECCIÓN

5.1.—FASE DE CONCURSO. Baremo de méritos alegados: os aspirantes deberán presentar copia
simple da documentación acreditativa dos méritos alegados, valorándose a formación académica, a
formación profesional, o coñecemento do idioma galego e a experiencia profesional segundo se establece
no seguinte baremo:

A) Formación académica.—Valoraranse outras titulacións académicas distintas da esixida como
requisito para ser incluído na lista de reserva, segundo o seguinte baremo:

a) Titulación de doutor: 1 punto.

b) Titulación universitaria superior: 0,5 puntos.

c) Diplomatura universitaria ou equivalente: 0,25 puntos.

A cualificación máxima por este apartado non poderá ser superior a 1 punto, e non se terán en conta
aquelas titulacións que foran requisito para acceder á titulación superior.

B) Formación profesional.—Só se valorarán os cursos de formación e perfeccionamento que versen
sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias do posto de traballo ao que se aspira,
sempre que os cursos foran impartidos por unha Administración Pública, un Centro Oficial de Formación
ou unha institución homologada para impartir formación profesional continua, e segundo o establecido
no seguinte baremo:

a) Por cada curso con duración igual ou superior a 300 horas lectivas: 0,4 puntos.

b) Por cada curso con duración igual ou superior a 150 horas lectivas: 0,3 puntos.

c) Por cada curso con duración igual ou superior a 50 horas lectivas: 0,2 puntos.

d) Por cada curso con duración igual ou superior a 20 horas lectivas: 0,1 puntos.
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As puntuacións asignadas incrementaranse nun 50% cando se acredite a superación do curso ou a
asistencia ao mesmo con aproveitamento. A puntuación máxima por este apartado non poderá superar
os 2 puntos. 

Os cursos que veñan cuantificados por créditos deberán especificar as horas que correpondan a cada
crédito.. Non se valorarán neste apartado os cursos sobre coñecemento de idioma galego especificados
no apartado seguinte(letra c).

Os cursos que non especifiquen o número de horas ou a equivalencia entre o número de créditos e
número de horas non se poderán valorar.

C) Coñecemento do Idioma Galego.

a) Por ter acreditado o nivel Celga 1 ou equivalente: 0,20 puntos.

b) Por ter acreditado o nivel Celga 2 ou equivalente : 0,40 puntos.

c) Por ter acreditado o nivel Celga 3 ou equivalente (iniciación): 0,60 puntos.

d) Por ter acreditado o nivel Celga 4 ou equivalente (perfeccionamento): 0,80 puntos.

e) Por ter acreditado o nivel Celga 5 ou equivalente: 1 punto.

A puntuación máxima deste apartado será de 1 punto, e a posesión dun nivel superior en Celga exclúe
aos niveis inferiores a efectos de baremación.

D) Experiencia profesional.—Os servizos prestados acreditaranse mediante fotocopia simple do
certificado orixinal do órgano de xestión de persoal da administración pública competente e
puntuaranse da seguinte forma:

Por cada ano completo de servizos prestados na administración pública en prazas ou postos da mesma
categoría ao solicitado e integrado no mesmo grupo de titulación: 0,25 puntos.

A puntuación máxima por experiencia profesional non poderá superar os 2 puntos.

E) Superación de probas selectivas. Puntuarase a acreditación de ter superado todos os exercicios
de probas selectivas, que deberá incluir obrigatoriamente unha proba da fase de oposición, para a
acceder a unha praza en propiedade como funcionario de carreira ou persoal laboral fixo de igual ou
similar categoría con 1 punto.

Só se puntuarán as probas selectivas superadas cunha anterioridade non superior a 5 anos, referida
a data de presentación da solicitude.

A puntuación máxima por superación de probas selectivas non poderá superar os dous (2) puntos.

5.2.—FASE DE OPOSICIÓN

A) Primeiro exercicio, obrigatorio e eliminatorio, que consistirá no desenvolvemento dun ou varios
supostos prácticos, determinado polo tribunal antes do inicio deste exercicio, durante un período de
catro (4) horas, en relación coas materias contidas no temario anexo; os/as aspirantes poderán consultar
textos legais e coleccións lexislativas e deberan expoñer e xustificar este exercicio ante o tribunal en
sesión pública.

Cualificarase entre cero (0) e vinte (20) puntos, sendo necesario obter un mínimo de dez (10) puntos
para superar este exercicio. 

B) Segundo exercicio, obrigatorio e non eliminatorio, sobre coñecemento do idioma galego, que
consistirá, a elección do tribunal, na redacción dun informe ou texto, ou nun ditado ou diálogo en
relación coas funcións do posto durante un tempo máximo de 30 minutos. Neste exercicio valorarase a
corrección gramatical e estilística, así como o emprego dun léxico adecuado ao tema exposto. 

Este exercicio puntuarase de cero (0) a un (1) punto.
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ARTIGO 6.—SOLICITUDES

As persoas que desexen tomar parte nas probas selectivas convocadas deberán presentar a seguinte
documentación:

— Unha instancia dirixida ao Sr. Alcalde de Pontevedra, que deberá de conter, polo menos, os datos
persoais do solicitante co seu enderezo e a denominación da praza á que opta.

— Fotocopia simple do DNI.

— Currículum vitae e copia simple da documentación acreditativa dos méritos alegados. Os méritos
non alegados e/ou xustificados na documentación que se achega á instancia solicitando tomar parte no
concurso-oposición non serán tidos en conta.

— Aqueles aspirantes que estén en situación de discapacidade e soliciten adaptación de tempo e
medios para a realización das probas da fase de oposición, deberán achegar xunto coa documentación
mencionada, a seguinte:

a) Solicitalo de modo expreso na súa instancia, concretando as adaptacións concretas que
pretende. 

b) Achegar fotocopia simple de ditame técnico facultativo emitido polo órgano técnico de
cualificación do grado de minusvalía competente, acreditando de forma feacente as deficiencias
permanentes que deron orixe ao grado de minusvalía recoñecido, a efectos de que o órgano
de selección poida valorar a procedencia ou non das adaptacións solicitadas. So se poderá
solicitar e outorgar esta adaptación se o aspirante presenta especiais dificultades para a
realización das probas de oposición e así se acredita co ditame técnico facultativo e estas
adaptacións gardan relación directa coa proba a realizar. As adaptacións de tempo deberán
axustarse ao previsto na Orden ARE/1822/2006 de 9 de xuño, do Ministerio da Presidencia.

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte á
publicación da convocatoria xunto coas presentes bases no Boletín Oficial da Provincia.

A presentación das solicitudes poderá facerse no rexistro xeral de documentos do Concello, ou en
calquera das formas establecidas no art. 38.4 da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común. Os aspirantes que non presenten as solicitudes
directamente no rexistro xeral do Concello deberán comunicalo por telegrama, fax, ou outro medio no
mesmo día da súa imposición.

ARTIGO 7.—ADMISIÓN DE PARTICIPANTES

Rematado o prazo de 10 días naturais para a presentar solicitudes de participación a concellaría
competente en materia de persoal ditará decreto aprobando a lista provisional de admitidos e excluídos,
expresando as causas de exclusión. Esta resolución publicarase no taboleiro de anuncios da Casa do
Concello de Pontevedra.

A resolución establecerá, a efectos de subsanación de defectos ou omisións, e mesmo de reclamacións,
un prazo de 5 días contados a partir do seguinte ao da publicación sinalada. Os erros de feito poderán
emendarse en calquera momento de oficio ou a pedimento do interesado.

Posteriormente, ditarase resolución da Concellería Responsable da Área de Persoal aprobando a lista
definitiva de admitidos e excluídos deste proceso selectivo na que se determinará a data, lugar e hora
da constitución do tribunal cualificador e do inicio da baremación de méritos da fase de concurso o que
se publicará no taboleiro de anuncios da Casa do Concello.

ARTIGO 8.—COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL

O Tribunal Cualificador estará formado por un presidente, un secretario e tres vogais. En ningún
caso os membros do tribunal cualificador poderán ser funcionarios interinos, persoal eventual ou persoal
de elección ou designación política. Cada membro do tribunal terá o seu suplente. Os titulares e
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suplentes serán nomeados polo Concelleiro competente na materia cando se dite a resolución pola que
se aproba a lista provisional de admitidos ao proceso selectivo.

A Presidencia ou o Tribunal poderá dispor a incorporación aos seus traballos de asesores
especialistas, con voz e sen voto, limitándose a prestar a súa colaboración nas súas especialidades
técnicas.

Así mesmo, os interesados poderán recusar aos membros do Tribunal cualificador, no prazo de tres
días naturais dende a publicación da súa composición, cando, ao seu xuízo, concorra neles algunha das
circunstancias previstas no artigo 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

ARTIGO 9.—PUBLICACIÓN DOS RESULTADOS DA FASE DE CONCURSO

O resultado provisional da fase de concurso será publicado polo tribunal cualificador do cada proceso
selectivo no taboleiro de anuncios da Casa do Concello, anunciando xunto co resultado provisional do
concurso a data de realización da primeira proba da fase de oposición.

No prazo de 3 días hábiles desde a súa publicación no taboleiro da Casa do Concello, os aspirantes
poderán presentar reclamacións contra o resultado provisional da fase de concurso podendo achegar,
en concepto de emenda e para a súa valoración, aqueles documentos que acrediten méritos alegados e
insuficientemente xustificados polos interesados na documentación achegada coa instancia de
participación. 

En ningún caso se admitirán novos méritos que non se alegasen ou se alegasen pero non se
xustificaron de ningunha forma xunto coa instancia inicial dos aspirantes.

ARTIGO 10.—CALENDARIO DAS PROBAS E DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS DE OPOSICIÓN

A data , lugar e hora de celebración da primeira proba que conforma a fase de oposición serán
publicadas no taboleiro de anuncios da Casa do Concello, xunto co resultado provisional do concurso,
de conformidade co base 9ª.

Os aspirantes serán convocados para cada exercicio en único chamamento, sendo excluídos das
probas os que non comparezan. Deberán acreditar suficientemente a súa identidade mediante a
exhibición do DNI, permiso de conducir, pasaporte o documento equivalente en caso de estranxeiros,
exhibición que poderá serlle requirida por calquera membro do tribunal no curso do desenvolvemento
dos exercicios.

No desenvolvemento do exercicio o tribunal está plenamente facultado para ditar as instrucións que
considere oportunas e necesarias para un correcto desenvolvemento do exercicio. 

As deliberacións do Tribunal son segredas e polo tanto a forma de comunicarse co Tribunal sobre as
discrepancias coas puntuacións ou exercicios é a través dun escrito dirixido o Tribunal por medio do
rexistro xeral do Concello.

Así mesmo se alguén quere ter acceso o seu expediente ou exercicios, deberá solicitalo por escrito e
notificaráselle por escrito o día e hora que poderá velo. Así mesmo, se quere copia deberá aboar a taxa
correspondente e solicitalo así mesmo por escrito.

Concluído cada un dos exercicios da oposición correspondente, o tribunal fará pública, no taboleiro
de anuncios do Concello de Pontevedra, a relación de aspirantes que o superaron con indicación da
puntuación obtida. 

No caso de que participen persoas con discapacidade que solicitasen adaptacións de tempo e medios,
será o órgano de selección o que determine o contido e alcance das adaptacións solicitadas. Para a
concesión ou denegación das solicitudes de adaptación, terase en conta que as mesmas non deberán
desvirtuar o contido do exercicio, nin implicar a redución nin menoscabo do nivel de suficiencia esixible
para superar o proceso selectivo. Para a adaptación de tempos estarase a Orde PRE/1822/2006, do 9 de
xuño pola que se establecen criterios xerais para adaptación de tempos adicionais nos procesos
selectivos para o acceso ao emprego público de persoas con discapacidade e normativa de concordante
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aplicación. Os órganos de selección poderán requirir informe e, de ser o caso, colaboración dos órganos
técnicos competentes da administración laboral ou sanitaria da Xunta de Galicia.

ARTIGO 11.—PUBLICACIÓN DOS LISTADOS E VIXENCIA

Rematado o proceso selectivo previsto nestas bases, elaboraranse a listas de reserva , confeccionada
por orde de maior a menor puntuación, sendo sometidas á aprobación do Sr. Concelleiro competente na
materia. A resolución do Concelleiro e a lista de reserva serán expostas no taboleiro de anuncios do
Concello de Pontevedra para coñecemento dos interesados e demais efectos legais.

A lista de reserva elaboradas segundo o establecido neste artigo terá unha vixencia de 3 anos ou de
menos no caso de que houbese un novo proceso selectivo para estas prazas, momento a partir do que
esta lista deixaría de ter vixencia.

Sen prexuízo de que, con anterioridade, concorra algunha das causas que motive o cesamento de
calquera funcionario interino de conformidade coa lexislación vixente, os funcionarios interinos que
ocupen postos de traballo ao amparo destas listas de reserva cesarán automaticamente cando finalice
cada proceso selectivo para a provisión en propiedade de prazas correspondentes a súa categoría.

ARTIGO 12.—FUNCIONAMENTO DA LISTA DE RESERVA

Cando sexa necesario proceder aos correspondentes chamamentos ofertarase ao primeiro da lista
que estea pendente de chamar. Ao membro da lista ao que lle corresponda, faráselle a oferta ,enviándolle
un telegrama e dándolle un prazo de 48 horas para que acepte ou renuncie ao ofertado, así mesmo
tentarase comunicar por telefono coa finalidade de acurtar os prazos. Se non recollese o telegrama
equivalerá á renuncia ao ofertado e procederase a chamar ao seguinte da lista.

Cando se produza o cesamento dun integrante da lista, este reincorporarase ao posto da lista que lle
corresponda por puntuación.

ARTIGO 13.—RENUNCIAS

Con carácter xeral, a non aceptación ou renuncia a unha cobertura dará lugar as seguintes medidas:

— Primeira renuncia: Seis meses de exclusión.

— Segunda renuncia: Exclusión definitiva da lista.

ARTIGO 14.—PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DO CUMPRIMENTO 
DOS REQUISITOS ESIXIDOS PARA ACCEDER A PRAZA

Efectuado o chamamento e aceptado polo interesado, antes do seu nomeamento e toma de posesión
e no prazo dos 3 días hábiles seguintes a aquel en que se lle requira, deberá presentar no Rexistro Xeral
do Concello de Pontevedra os documentos que se especifican seguidamente:

1. Copia autenticada do título esixido na artigo 4º, ou do xustificante de ter aboados os dereitos para
a súa expedición.

2. Declaración xurada de non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo de
calquera das Administracións Públicas, nin estar inhabilitado para o exercicio de funcións públicas por
sentencia firme.

3. Fotocopia da cartilla da S.S.

4. Nº de conta bancaria cos 20 díxitos.

5.Certificado médico acreditativo de non padecer enfermidade ou defecto físico que imposibilite o
normal exercicio da función.

A omisión ou defecto emendable nalgún dos documentos anteriores dará lugar á concesión dun prazo
de 3 días hábiles para a súa aportación ou subsanación. En ningún caso este prazo suporá ampliación
do procedente para a concorrencia dos requisitos esixidos á data da convocatoria. 
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Quen tivera a condición de funcionario público de carreira ou persoal laboral fixo quedará exento
de xustificar documentalmente as condicións e requisitos xa demostrados para obter o seu anterior
nomeamento, debendo presentar certificación da Administración ou Ente Público do que dependan,
acreditando a súa condición e cantas circunstancias consten na súa folla de servizo.

ARTIGO 15.—RECURSOS PROCEDENTES

As bases da convocatoria e cantos actos administrativos deriven das mesmas e das actuacións do
Tribunal poderán ser impugnadas nos casos e forma establecidos pola Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, así como
segundo a lexislación reguladora da Xurisdición Contecioso-Administrativa.

O Tribunal Cualificador queda facultada para a resolución de cantas incidencias e cuestións se
susciten no desenvolvemento do proceso selectivo.

ARTIGO 16.—PUBLICACIÓNS NO TABOLEIRO

Aos efectos de notificacións e publicacións relacionados co procedemento de selección regulado nas
presentes bases reguladoras (tanto as resolucións do Concelleiro de Goberno Responsable da Área de
Persoal como os anuncios do tribunal cualificador), se procederá mediante a publicación no taboleiro
de anuncios da Casa do Concello de Pontevedra (situado no baixo do edificio Michelena 30) e, de forma
complementaria,, publicaranse na páxina Web do Concello de Pontevedra (www.pontevedra.eu).

En todo caso, os prazos referidos nas diferentes bases das presentes bases reguladoras, computaranse
desde o momento da publicación da resolución ou anuncio correspondente no taboleiro de anuncios da
Casa do Concello, situado no baixo do edificio Michelena 30,, sen prexuízo da publicación das presentes
bases no Boletín Oficial da Provincia.

ANEXO. PROGRAMA RELATIVO Á FASE DE OPOSICIÓN

PRIMEIRA PARTE 

1. A Constitución Española de 1978: significado e estrutura. Principios xerais. Reforma da
Constitución. Dereito e deberes fundamentais dos españois. Garantía e suspensión.

2. A organización do Estado español na Constitución. A Coroa. As Cortes Xerais. O Poder Xudicial.
O Poder Executivo.

3. O Estado das autonomías. Modo de organización estatal na Constitución española. Caracteres do
dereito á autonomía. Competencias das comunidades autónomas. Contido e valor normativo dos
estatutos de autonomía. O Estatuto de autonomía de Galicia. A cooficialidade lingüística.

4. O dereito administrativo e o seu concepto. As fontes do ordenamento xurídico. A Constitución. A
lei. Disposicións normativas con rango de lei. Os regulamentos. O costume. Os principios xerais do
dereito. A xurisprudencia.

5. O acto administrativo: concepto, elementos e clases. Invalidez dos actos administrativos: nulidade
e anulabilidade. Os recursos administrativos. Revisión de oficio dos actos administrativos.

6. O procedemento administrativo. Fases do procedemento administrativo común. O deber de
resolver e notificar. Os expedientes e o seu arquivo.

7. A Administración local: concepto e evolución. A Administración local na Constitución española.
Regulación xurídica actual do réxime local. Entidades que comprende. O municipio e as súas
competencias. Servizos mínimos obrigatorios.

8. O Goberno municipal. O Pleno da Corporación. O Alcalde. A Xunta de Goberno Local. As
Comisións Informativas. Outros órganos complementarios. Municipios de gran poboación: municipios
de aplicación, organización e funcionamento dos órganos municipais necesarios e xestión económica-
financeira. Os grupos políticos municipais. Réxime e funcionamento dos órganos colexiados locais. 
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9. O rexistro de documentos. Comunicacións e notificacións. A práctica das notificacións. O cidadán
como cliente da Administración. O estatuto dos veciños. A atención ao público. A oficina de información
e atención ao cidadán.

10. Dereito e deberes dos funcionarios locais. Retribucións e protección social dos funcionarios locais.
Réxime disciplinario dos funcionarios locais. Situacións administrativas dos funcionarios.

11. Os regulamentos e ordenanzas locais. Clases. Procedemento de elaboración, aprobación e vixencia.

12. Os bens das entidades locais: clases e réxime xurídico. As Facendas locais. Clases de tributos
locais. O orzamento xeral dos entes locais: estrutura, elaboración e aprobación.

SEGUNDA PARTE

13 Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia: principios xerais.

14. Os Servizos Sociais comunitarios e o seu financiamento. Decreto 99/2012, do 16 de marzo.

15. Os niveis de atención: servizos especializados. Concepto,competencias e organización.

16. Competencias das entidades locais en materia de servizos sociais segundo a Lei 7/85 de 2 de abril
reguladora das bases de réxime local. Marco competencial autonómico (Lei 13/2008, de 3 de decembro,
de servizos sociais de Galicia).

17. O Plan Concertado: finalidades, obxectivos e prestacións. Fundamentos e obxectivos do programa
de información e orientación social. O programa de apoio á unidade de convivencia: A prestación de
axuda no fogar. A intervención socio-familiar. A prevención e inserción social como prestación dos
servizos sociais de atención primaria. Fundamentos e obxectivos. O programa de cooperación social:
xustificación e contidos esenciais. Fomento da participación social.

18. A Lei 9/1991, do 2 de decembro, Lei galega de medidas básicas para a inserción social: estrutura
e contido. Últimas modificacións.

19. A renda de integración social de Galicia. Definición e requisitos. Os proxectos de inserción da
RISGA. A abordaxe de situacións de emerxencia dende a atención primaria. Axudas específicas:
definición e requisitos.

20. A Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención a Dependencia:
disposicións xerais.O sistema para a Autonomía e atención á Dependencia: configuración do sistema

21. Prestacións e Catalogo de Servizos de atención do SAAD.

22. A Dependencia e a súa valoración. Procedemento para o recoñecemento da situación de
dependencia e do dereito ás prestación do SAAD. Ultimas modificacións

23. O sistema español de seguridade social: Pensións contributivas e pensións non contributivas.

24. Iniciativas comunitarias en servizos sociais: o Plan Galego de Inclusión Social.

25. O voluntariado. A Lei 10/2011, do 28 de novembro de acción voluntaria.. Concepto, características.
O Banco do Tempo. As organizacións coordinadoras do voluntariado. Os sistemas de xestión do
voluntariado. II Plan galego de acción voluntaria 2011-2014.

26. O voluntariado social. A participación do voluntariado nos servizos sociais.

27. O traballo social: concepto, funcións, niveis de intervención, fundamentos e principios.
Instrumentos do traballo social.

28. O apoio informático nos servizos sociais. Programas: SIUSS, MATIASS. As novas tecnoloxías. 

TERCEIRA PARTE

29. Colectivos específicos I: os menores. O papel dos servizos sociais de atención primaria. Absentismo
escolar 

30. Colectivos específicos II: as unidades convivenciais desestruturadas. A inadaptación social. Os
malos tratos.
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31. Colectivos específicos III: recursos e programas coa infancia e a adolescencia.

32. Colectivos específicos IV: a Lei 3/2011, de 30 de xuño, de apoio a familia e a convivencia de Galicia.
Decreto 406/2003, do 29 de outubro que modifica o decreto 42/2000 do 7 de xaneiro que refunde a
normativa vixente nesta materia.

33. Colectivos específicos V: o papel do/a traballador/a social na atención á muller no ámbito
municipal.

34. Colectivos específicos VI: a realidade da muller no ámbito da violencia doméstica. Recursos e
programas. A violencia de xénero.

35. Colectivos específicos VII: a situación das minorías étnicas. Características, necesidades e recursos.

36. Colectivos específicos VIII : problemática do enfermo mental. Protocolos de actuación. Decreto
389/94, do 15 de decembro que regula a saúde mental de Galicia. Persoas con discapacidade. A lei de
integración social do minusválido, LISMI.

37. Colectivos específicos IX: realidade da acción integradora nos niveis social, laboral, educativo, de
lecer das persoas con discapacidade. Necesidades e recursos para a atención a persoas con
discapacidade. 

38. Colectivos específicos X: as persoas maiores: aspectos sociais do envellecemento. Necesidades
sociais. Recursos. Servizos de apoio.

39. Colectivos específicos XI : A intervención do/a traballador/a social na coordinación de recursos
e servizos para a atención as persoas maiores. Niveis de intervención.

40. Colectivos específicos XII: a intervención sociosanitaria coas persoas dependentes dende os
servizos sociais. Os procesos de intervención social nas situacións de incapacidade.

41. Colectivos específicos XIII: Lei Orgánica 8/2000, do 22 de decembro, de reforma da Lei Orgánica
4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración
social: reagrupamento familiar e arraigo. Características da inmigración en España. Especial referencia
a Galicia e ao concello de Pontevedra. Colectivos específicos XIX: intervención no ámbito municipal
coa realidade da inmigración e dos emigrantes retornados.”

Contra o precedente acordo, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse o recurso
potestativo de reposición ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes a contar dende o día seguinte
ao da súa notificación, ou ben directamente o recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses contados dende o día seguinte ó da
súa notificación.

No caso de interpoñerse o recurso potestativo de reposición, deberase resolver e notificar no prazo
dun mes, entendéndose desestimado o recurso de reposición polo transcurso de dito prazo sen resolución
expresa notificada, podendo entón os interesados interpoñer recurso contencioso-administrativo no
prazo de seis meses contados dende o día seguinte de aquel no que deba entenderse presuntamente
desestimado o recurso de reposición interposto.

Non obstante, tamén poderase interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen
procedentes conforme a Dereito.

Pontevedra, 3 de outubro de 2012.—O Concelleiro de Goberno, Vicente García Legísima. 2012009458
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