
44.—O Patrimonio cultural. Criterios de intervención nos conxuntos históricos artísticos e nos edi-
ficios históricos. Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. O Camiño
de Santiago. O Plan Especial de Protección, reforma interior e conservación artística do con-
xunto histórico artístico de Pontevedra (PEPRICA).

45.—A lexislación sectorial con incidencia en materia de urbanismo: Costas e portos, augas, estra-
das, e ferrocarril.

46.—O PXOU de Pontevedra. Estrutura xeral. Documentos que integra o PXOM. Determinacións
xerais. Clasificación do solo.

47.— Normas e ordenanzas urbanísticas do PXOU de Pontevedra. Disposicións xerais. Usos do
solo. Planeamento de desenvolvemento do PXOU de Pontevedra. ”

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. 2014008385

A N U N C I O

A Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 29 de
setembro de 2014, aprobou as bases reguladoras das listas de reserva para a provisión interina de  prazas
de técnico de administración xeral no Concello de Pontevedra, cuxo texto literal é o seguinte:

BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA (LISTA B) PARA A PROVISIÓN INTERINA DE

PRAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL, ENCADRADAS NO GRUPO A, SUBGRUPO A-1 

ARTIGO 1.—OBXECTO DA CONVOCATORIA. 

Será a formación de unha lista de reserva (lista B) para a provisión interina de prazas de técnico de
administración xeral, integradas no grupo A, subgrupo A-1.

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. 
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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-1, e as
complementarias as que teña asignadas o posto de traballo para o que se lle adscriba na Relación de
Postos de Traballo ou, no caso de que non exista posto de traballo 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.

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 atoparse comprendido no eido de aplicación do artigo 57
da Lei 7/2007 do estatuto básico do empregado público.

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

c)  Estar en posesión do título de Licenciado ou graduado en Dereito, en Ciencias Políticas,
Económicas, Empresariais ou equivalentes 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 asinadas 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.

Todos estes requisitos 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.

O sistema de selección é o de concurso-oposición.

5.1.—FASE DE OPOSICIÓN. Consistirá na realización dos seguintes exercicios:

A) Primeiro exercicio, obrigatorio e eliminatorio, de carácter práctico pudendo consistir en un ou
varios supostos, establecido polo tribunal, e realizarase durante o período máximo de catro
horas relacionado coas materias do programa anexo. Durante o desenvolvemento desta proba
os aspi rantes poderán, en todo momento, facer uso dos tex tos legais dos que acudan provistos,
non permitíndose o manexo de textos comentados nin libros de formularios Deberá ser lido
e defendido ante o Tribunal en sesión pública. Cualificarase entre 0 e 20 puntos, sendo
necesario obter un mínimo de 10 puntos para aprobar este exame.

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 fonética, gramatical e estilística, así como o emprego dun léxico
adecuado ao tema exposto.
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     Este exercicio puntuarase de cero (0) a un (1) puntos.

5.2.—FASE DE CONCURSO.

Rematada a fase de oposición realizarase a fase de concurso. O tribunal reunirase para valorar os
méritos achegados unicamente por aqueles aspirantes que superaran a fase de oposición.

Esta fase en ningún caso terá carácter eliminatorio.

Os aspirantes deberán presentar copia simple da documentación acreditativa dos méritos alegados.

Tódolos méritos alegados deberán de posuírse no momento de terminación do prazo de presentación
de instancias. 

A lista que conteña a valoración dos méritos farase pública no Taboleiro de anuncios do Concello de
Pontevedra , e, de forma complementaria, publicarase na páxina Web do Concello de Pontevedra
(www.pontevedra.eu), unha vez celebrada a sesión de valoración polo Tribunal.

Serán méritos a valorar nesta fase:

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, incluídos os cursos de coñecemento do idioma galego, 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.

     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.
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D) Experiencia profesional.—Os servizos prestados acreditaranse mediante fotocopia simple do
certificado do órgano de xestión de persoal da administración pública competente e
certificación da vida laboral expedida pola Tesourería da Seguridade Social, en todo caso con
especificación de categoría laboral. A experiencia laboral puntuarase segundo o seguinte
baremo:

     Por cada ano completo de servizos prestados na administración pública en prazas da mesma
categoría ao solicitado e integrado no mesmo grupo de titulación (prazas de técnico de
administración xeral integradas no grupo A, subgrupo A-1): 0,25 puntos.

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

E)  Superación de probas selectivas. Puntuarase a acreditación, mediante fotocopia simple da
certificación expedida polo órgano competente da administración pública da que se trate, de
ter superado todos os exercicios das 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 2 puntos.

ARTIGO 6.—SOLICITUDES. 

As persoas que desexen tomar parte nas probas selectivas convocadas deberán facelo mediante
instancia dirixida ao Sr. Alcalde de Pontevedra. A instancia deberá de conter, polo menos, os datos
persoais do solicitante co seu enderezo, a denominación da praza, achegando fotocopia do DNI así como
o currículum vitae e copia simple da documentación acreditativa dos méritos alegados. Os méritos non
alegados ou alegados e non xustificados na documentación que se achega á instancia solicitando tomar
parte no concurso-oposición non serán tidos en conta.

Aqueles aspirantes que estean 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 fidedigna 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. Só 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 PRE/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. Os
sucesivos anuncios en relación a este proceso selectivo publicaranse no taboleiro de anuncios do
Concello de Pontevedra, e, de forma complementaria, na páxina Web do Concello de Pontevedra
(www.pontevedra.eu).

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 presentación.

www.bop.depo.es � bop@depo.es � Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 198 Martes 14 de outubro de 2014 Páx. 44



ARTIGO 7.—ADMISIÓN DE PARTICIPANTES. 

Rematado o prazo de presentación de instancias, a Concellaría competente na materia ditará
resolución aprobando a lista provisional de admitidos e excluídos, expresando as causas de exclusións.
Esta resolución publicarase no taboleiro de anuncios da Casa do Concello de Pontevedra  e, de forma
complementaria, na páxina Web do Concello de Pontevedra (www.pontevedra.eu).

A resolución establecerá, a efectos de emenda de defectos ou omisións, e mesmo de reclamacións, un
prazo de 3 días hábiles 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, mediante Resolución da Concellaría competente na materia, se aprobará a lista
definitiva de admitidos e excluídos, se procederá á designación dos membros do tribunal cualificador,
e se convocará aos aspirantes admitidos mediante a publicación do devandito decreto no taboleiro de
anuncios da Casa do Concello e, de forma complementaria, publicarase na páxina Web do Concello de
Pontevedra (www.pontevedra.eu).

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
suplentes serán nomeados polo Concelleiro competente na materia cando se dite a resolución pola que
se aproba a lista definitiva de admitidos ao proceso selectivo.

O Tribunal resolverá tódalas dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas normas, así como o
que se deba facer nos casos non previstos.

O Tribunal poderá dispoñer a incorporación aos seus traballos de asesores especialistas para as
probas correspondentes dos exercicios que estimen pertinentes, limitándose ditos asesores unicamente
a presta-la súa colaboración nas súas especialidades técnicas.

A actuación do Tribunal rexerase polo disposto nas presentes bases e na Lei 30/1992 do Réxime
xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.

Os membros dos Tribunais que actúen nestas probas selectivas terán dereito a percibir as
indemnizacións correspondentes, conforme ó establecido no Real decreto 462/2002, do 24 de maio, e
lexislación complementaria.

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.—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, na resolución pola que se aprobe a lista definitiva de admitidos no taboleiro de anuncios do
Concello de Pontevedra e, de forma complementaria, publicaranse na páxina Web do Concello de
Pontevedra (www.pontevedra.eu).

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.

Concluído cada un dos exercicios da oposición correspondente, o tribunal fará pública, no taboleiro
de anuncios do Concello de Pontevedra e, de forma complementaria, na páxina Web do Concello de
Pontevedra (www.pontevedra.eu).a relación de aspirantes que o superaron con indicación da puntuación
obtida. Os aspirantes non incluídos na lista terán a consideración de non aptos.
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Así, se algún aspirante quere ter acceso ao seu expediente ou exercicios, deberá solicitalo por escrito
e notificaráselle por escrito o día e hora en que poderá velo. Se quere copia dalgún dos citados
documentos deberá aboar a taxa correspondente e solicitalo así mesmo por escrito.

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
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 10.—CUALIFICACIÓN DEFINITIVA.

A cualificación dos aspirantes virá determinado pola suma dos puntos obtidos na fase de oposición
e concurso fixados no artigo 5.

No prazo de 3 días hábiles desde a publicación do resultado da fase de concurso no taboleiro de
anuncios da Casa do Concello, os aspirantes poderán presentar reclamacións contra o resultado
provisional da fase de concurso puidendo achegar, en concepto de emenda e para a súa valoración
aqueles documentos que acrediten méritos alegados e insuficientemente xustificados polos interesados
na documentación alegada coa instancia de participación. En ningún caso se terán en conta outros
méritos distintos dos alegados inicialmente polos aspirantes na súa instancia de participación.

Eliminaranse aqueles aspirantes que non superen algún dos exercicios eliminatorios da fase de
oposición. 

A orde definitiva dos aspirantes estará determinada pola puntuación final obtida no concurso-
oposición. 

No suposto de empate nas puntuacións de dous ou máis aspirantes a incluír na lista de reserva, este
resolverase tendo en conta a maior puntuación obtida no primeiro exercicio e se isto non fose abondo,
pola puntuación obtida nos sucesivos exercicios ata que o empate se resolva. 

De persistir o empate este resolverase mediante sorteo cuxa realización se anunciará, para a posible
presencia dos aspirantes afectados, sinalando o lugar, día e hora da súa celebración, mediante anuncio
publicado, cunha antelación mínima de 48 horas, no taboleiro de anuncios do Concello sito na rúa
Michelena 30 (baixo).

ARTIGO 11.—RELACIÓN DE APROBADOS.

Unha vez realizadas as cualificacións finais, o Tribunal publicará no Taboleiro de anuncios municipal
e, de forma complementaria, na páxina Web do Concello de Pontevedra (www.pontevedra.eu) a relación,
por orde de puntuación, dos aspirantes que aprobaron o proceso selectivo.

ARTIGO 12.—PUBLICACIÓN DOS LISTADOS E VIXENCIA.

A lista de reserva, confeccionada por orde de maior a menor puntuación, será sometida á aprobación
do Sr. Concelleiro competente na materia. A resolución do Concelleiro e as listas de reserva serán
expostas no taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra e, de forma complementaria, publicarase
na páxina Web do Concello de Pontevedra (www.pontevedra.eu) para coñecemento dos interesados e
demais efectos legais.

A lista de espera elaborada terá unha duración de 3 anos ou de menos no caso de que houbese un
novo proceso selectivo para a cobertura destas prazas, momento a partir do cal esta lista deixaría de ter
vixencia.
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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.

Aos efectos de notificacións e publicacións relacionados co procedemento de selección regulado nas
presentes bases reguladoras (tanto as resolucións do Concelleiro responsable na materia, 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 nos diferentes apartados 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.

ARTIGO 13.—FUNCIONAMENTO DA LISTA DE RESERVA.

Cando sexa necesario proceder aos correspondentes chamamentos ofertarase ao primeiro da lista
que estea pendente de chamar, 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 14.—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 15.—PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS ESIXIDOS PARA ACCEDER A PRAZA. 

Cando se tramite o expediente de nomeamento do aspirante, antes do seu nomeamento e toma de
posesión e no prazo dos 3 días hábiles seguintes a aquel en que se lle requira, presentará no Rexistro
Xeral do Concello de Pontevedra os documentos que se especifican seguidamente:

1.—Copia autenticada ou fotocopia compulsada do título esixido no 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 pú-
blicas 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. 

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
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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.

Polo concelleiro competente procederase ao nomeamento ao candidato que corresponda que dentro
do prazo indicado presente a documentación referida e acredite que reúne os requisitos esixidos nesta
convocatoria.

En caso contrario, salvo casos de imposibilidade suficientemente acreditada, o candidato que non
cumpra co establecido no parágrafo anterior non poderá ser nomeado, quedando anuladas todas as
actuacións e sen prexuízo da responsabilidade na que, no seu caso, poderá ter incorrido por falsidade
nos datos declarados na instancia.

A resolución de nomeamento como funcionario interino publicarase no taboleiro de anuncio do
Concello de Pontevedra nos 10 días seguintes, co seu réxime de recursos.

Unha vez nomeado, o aspirante deberá tomar posesión do seu posto no prazo de 3 días a partir da
data da notificación do nomeamento, quedando dende dito momento sometido o réxime de
incompatibilidades vixente. Por este motivo, na dilixencia de toma de posesión será necesario facer
constar a manifestación do interesado de non vir desempeñando ningún posto ou actividade no sector
público delimitado polo artigo 1º da Lei 53/1984, de 26 de decembro, indicando así mesmo que non
realiza actividade privada incompatible ou suxeita a recoñecemento de compatibilidade.

A citada manifestación fará referencia tamén á circunstancia de se os interesados se encontran ou
non percibindo pensión de xubilación, retiro ou orfandade, por dereitos pasivos ou por calquera réxime
da Seguridade Social, pública e obrigatorio, aos efectos previstos no artigo 3.2 e disposición transitoria
9ª de dita Lei.

O que sen causa suficientemente xustificada non tomase oportunamente posesión da súa praza, será
notificado de novo, e transcorrido o novo prazo de 3 días sen comparecer, será declarado cesante, con
perda de tódolos dereitos derivados do procedemento selectivo e do nomeamento conferido.

Os restantes candidatos aprobados, pola orde da puntuación obtida, poderán ser chamados no caso
de que o primeiro non achegue a documentación prevista nas presentes bases, non tome posesión do seu
posto no tempo concedido ó efecto, renuncie á praza ou, cando por calquera outra causa, se resolva a
relación funcionarial antes da súa extinción conforme á Lei.

Así mesmo, ditos participantes aprobados poderán ser chamados para cubrir temporalmente a mesma
praza ou outras idénticas que se puideran crear, nos suposto de vacante, ausencia ou enfermidade ou,
no seu caso, mentres non sexan provistas de forma definitiva, durante un prazo non superior a 3 anos,
contados desde o día seguinte ao de publicación da resolución de aprobación da lista de reserva. O
chamamento efectuarase en primeiro lugar aos que obtivesen maior puntuación. En todo caso, a
celebración de novas probas destinadas á cobertura de postos idénticos e coa mesma previsión, deixará
sen efecto a  lista de posibles substitutos creada a partir destas bases.

ARTIGO 16.—PUBLICACIÓNS NO TABOLEIRO.

Para os efectos de notificacións e publicacións relacionados co procedemento de selección regulado
nas presentes bases reguladoras, se procederá mediante a publicación no Taboleiro de Anuncios da Casa
do Concello de Pontevedra, sen prexuízo da publicación das presentes bases no Boletín Oficial da
Provincia.

ARTIGO 17.—NORMA FINAL.

As convocatorias, as resolucións aprobatorias das bases, e cantos actos administrativos se deriven
delas, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei 30/92, de
Réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, así como
segundo a lexislación reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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O Tribunal Cualificador queda facultada para a resolución de cantas incidencias e cuestións se
susciten no desenvolvemento do proceso selectivo, podendo as súas resolucións ser recorridas en alzada
ante o Concelleiro competente en materia de persoal, de acordo co precisado no art. 114.1 da Lei 30/1992.

En todo o non previsto nestas bases estarase o disposto na Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local; Lei 7/2007 do Estatuto básico do empregado público; no RDLex. 781/86, de 18
de abril; no RD 896/91, de 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e programas mínimos o
que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios de Administración local e o RD 364/95,
de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral do ingreso do persoal ó servizo da
Administración do Estado, que ten carácter supletorio. Así mesmo é de aplicación a Lei 4/88 da Función
Pública de Galicia e normativa que a desenvolve.

ANEXO. PROGRAMA DE MATERIAS PARA A FASE DE OPOSICIÓN.

1.—O acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: a motivación e forma.

2.—A eficacia dos actos administrativos: o principio de autotutela declarativa. Condicións. A noti-
ficación: contido, prazo e práctica. A notificación defectuosa. A publicación. A aprobación por
outra administración. A demora e retroactividade da eficacia.

3.—A invalidez do acto administrativo. Supostos de nulidade de pleno dereito e anulabilidade. O
principio de conser vación do acto administrativo. A revisión de actos e disposicións pola pro-
pia Administración: supostos. A acción de nulidade, procedemento, límites. A declaración de
lesividade. A revogación de actos. A rectificación de erros materiais ou de feito.

4.—Disposicións xerais sobre os procedementos administrativos e normas reguladoras dos distin-
tos procedementos. Clases de interesados no procedemento. Dereito dos administrados. A ini-
ciación do procedemento: clases, corrección e mellora de solicitudes. Presentación de solicitu-
des, escritos e comunicacións. Os rexistros administrativos. Termos e prazos: cómputo, amplia-
ción e tramitación de urxencia. Ordenación. Instrución: intervención dos interesados, proba e
informes. A administración electrónica. Regulación do acceso electrónico dos cidadáns aos ser-
vizos públicos.

5.—Terminación do procedemento. A obriga de resolver. Contido da resolución expresa: principios
de con gruencia e de non agravación da situación inicial. A terminación convencional. A falta
de resolución expresa: o réxime do silen cio administrativo. A desistencia e a renuncia. A cadu-
cidade.

6.—Recursos administrativos: principios xerais. Actos susceptíbeis de recurso administrativo. Re-
gras xerais de tramitación dos recursos administrativos. Clases de recursos. As reclamacións
administrativas previas ao exercicio de acciones civís e laborais. As reclamacións
económico‑administrativas. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: con -
ciliación, mediación e arbitraxe.

7.— A xurisdición contencioso‑administrativa. Natureza, extensión e límites. Órganos da xurisdi-
ción e as súas com petencias. As partes: lexitimación. O obxecto do recurso con tencioso-
administrativo.

8.—A centralidade do cidadán. Participación da cidadanía. Transparencia e acceso a información.
O bo goberno.

9.—A potestade sancionadora: concepto e significado. Principios do exercicio da potestade sancio-
nadora. O procedemento sancionador e as súas garantías. Medidas sancionadoras admi -
nistrativas.

10.—Réxime xurídico dos contratos do sector público: especial referencia ás Administracións Pú-
blicas. Entes excluídos e incluídos na lexislación estatal de contratos. Clases de contratos:
contratos administrativos e privados. Características dos contratos de obras, de concesión de
obras públicas, de xestión de servizos públicos, de subministro e de servizos. Invalidez dos
contratos. Recursos en materia de contratos. Partes nos contratos. Capacidade, solvencia, pro-
hibicións e clasificación. Os órganos de contratación. 
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11.— Preparación e actuacións preparatorias nos contratos. Selección do contratista e adxudica-
ción dos contratos: especial referencia os procedementos de adxudicación e criterios de valo-
ración. Sistemas para a racionalización da contratación do sector público. Garantías. Efectos,
cumprimento e extinción dos contratos administrativos. 

12.—A responsabilidade da Administración pública: caracteres. Os presupostos da responsabilida-
de. Danos resarcíbeis. A acción e o procedemento administrativo en materia de responsabili-
dade. A responsabilidade patrimonial das autoridades e persoal ao servizo das Administra-
cións públicas.

13.—Os bens das entidades locais. Clases. Bens de dominio público. Bens patrimoniais. Prerrogati-
vas e potestades das entidades locais en relación cos seus bens. Os bens comunais. O inventa-
rio. Os montes veciñais en man común.

14.—As fontes do dereito local. Regulación básica do Estado e normativa das comunidades autó-
nomas en materia de réxime local. A incidencia da lexislación sectorial sobre o réxime local.
A potestade regulamentaria das entidades locais: regulamentos e ordenanzas. Procedemento
de elaboración. O regulamento orgánico. Os bandos.

15.—O Municipio: concepto e elementos. O termo municipal: o problema da planta municipal. Al-
teracións de termos municipais. Lexislación básica e lexislación autonómi ca. A poboación
municipal. O padrón de habitantes. O estatuto dos veciños. Dereito dos estranxeiros.

16.—A organización municipal. Órganos necesarios: o Alcalde, Tenentes de Alcalde, o Pleno e a
Xunta de Goberno Local. Órganos complementarios: Comisións Informativas e outros órga -
nos. Municipios de gran poboación: municipios de aplicación, organización e funcionamento
dos órganos municipais necesarios e xestión económica-financeira. Os grupos políticos. A
participación veciñal na xestión municipal. O Concello aberto. Outros réximes especiais.

17.— As competencias municipais: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas e
competencias distintas das propias. A sostenibilidade financeira como presuposto do exerci-
cio das competencias. Os convenios sobre exercicio de competencias e servizos municipais. Os
servizos mínimos. 

18.—Réxime de sesións e acordos dos órganos de Goberno local. Actas, certificacións, comunica-
cións, notificacións e publicación dos acordos. O rexistro de documentos.

19.—A función pública local. Clases de empregados públicos locais. Os instrumentos de organiza-
ción do persoal. Subescalas, categorías e funcións. Selección e provisión. Peculiaridades do
seu réxime xurídico. Os funcionarios propios das corporacións locais. O persoal laboral ao
servizo das entidades locais. O persoal eventual. Os funcionarios con habilitación de carácter
estatal. Os directivos públicos locais.

20.—A relación de servizos dos funcionarios públicos locais. Dereito, deberes e situacións adminis-
trativas. Dereitos económicos e seguridade social. Negociación colectiva. Réxime de incompa-
tibilidades. Réxime disciplinario.

21.—A libertade de establecemento e libertade de circulación de servizos e mercancias. A garantía
de unidade de mercado. As formas de actividade das entidades locais. A intervención admi-
nistrativa local na actividade privada. As licencias e autorizacións administrativas: as súas
clases. A directiva 2006/123/CE, do Parlamento e do Consello de 12 de decembro de 2006, re-
lativa aos servizos no mercado interior: transposición ao dereito interno. A actividade de fo-
mento na esfera local.

22.—A iniciativa pública económica das entidades locais e a reserva de servizos. O servizo público
nas entidades locais. Os modos de xestión. Especial referencia á concesión de servizos e á em-
presa pública local. O consorcio.

23.—Réxime urbanístico da propiedade do solo: prin cipios xerais. Clasificación. Réxime do solo
rústico. Réxime do solo urbano. Réxime do solo urbanizable. Réxime do solo de núcleo rural.

24.—Criterios de valoración no Real Decreto Lexislativo 2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba
o texto refundido da lei do solo e situacións básicas do solo.
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25.—Instrumentos de planeamento xeral: plans xerais e normas subsidiarias e complementarias.
Municipios sen ordenación. Nor mas de aplicación directa. Planeamento de desenvolvemento.
Plans parciais e plans de sectorialización. Estu dios polo miúdo. O planeamento especial. Cla-
ses e réxime xurí dico.

26.—Elaboración e aprobación de plans. Competencia e procedemento. Efectos da aprobación. Ini-
ciativa e colabo ración dos particulares. Publicidade. Modificación e revisión de plans.

27.— Execución do planeamento. Presupostos da exe cución. O principio de equidistribución e as
súas técnicas. Sistemas de actuación: elección do sistema. O proxecto de urbanización.

28.—Supostos indemnizatorios. Peculiaridades das expropiacións urbanísticas.

29.—Intervención administrativa na edificación o uso do solo. A licenza urbanística: actos suxei-
tos, natureza e réxi me xurídico. As ordes de execución. Deberes de conservación e réxime da
declaración de ruína.

30.—Protección da legalidade urbanística. Obras sen licenza ou contrarias ás súas condicións. Li-
cencias ilegais. Infrac cións e sancións urbanísticas.

31.— Principios do ordenamento tributario español. Potestade tributaria orixinaria e derivada. A
relación xurídico-tributaria. O feito impoñíbel e liquidábel. Cota e débeda tributaria. Extin-
ción da obrigación tributaria. Os dereitos dos contribuíntes. O sistema tributario español.

32.—As Facendas locais en España. Principios constitucionais. O réxime xurídico das Facendas lo-
cais. Incidencia estatal e autonómica na autonomía financeira local. A coordinación das Fa-
cendas estatal, autonómica e local. A Lei reguladora das Facendas locais. Exposición de mo-
tivos. Estrutura e contido.

33.—O réxime xurídico das taxas. Concepto. Feito impoñíbel. Suxeitos pasivos. Devengo. Base im-
poñíbel. Tipo de gravame e débeda tributaria. O réxime xurídico dos prezos públicos. Con-
cepto. Obrigados ao pago. Contía. Devengo.

34.—As contribucións especiais. Concepto. Feito impoñíbel. Suxeito pasivo. Devengo. Base impoñí-
bel. Criterios de reparto. Cota. Beneficios fiscais. Anticipo e aprazamento de cotas. Colabora-
ción cidadá. As cotas de urbanización.

35.—A xestión, inspección e recadación dos recursos locais. A revisión administrativa dos actos de
xestión tributaria ditados polas entidades locais. Procedemento de recadación executiva. A
derivación da acción tributaria. 

36.—Imposto sobre bens inmobles. Natureza. Feito impoñíbel. Suxeito pasivo. Exencións e bonifi-
cacións. Base impoñíbel. Base liquidábel. Cota. Devengo e período impositivo. Xestión catas-
tral. Xestión tributaria. Inspección catastral.

37.— O Imposto sobre actividades económicas. Natureza. Feito impoñíbel. Suxeito pasivo. Exen-
cións. Cota: as tarifas. Devengo e período impositivo. Xestión censual. Xestión tributaria. Ins-
pección censual.

38.—Imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Natureza e feito impoñíbel. Suxeito pasivo.
Base impoñíbel. Cota e devengo. Xestión. 

39.—O Imposto sobre construcións, instalacións e obras. Natureza e feito impoñíbel. Suxeito pasi-
vo. Base impoñíbel. Cota e devengo. Xestión. 

40.—O Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana. Natureza e feito im-
poñíbel. Suxeito pasivo. Base impoñíbel. Cota e devengo. Xestión.

41.—A Lei xeral orzamentaria. Estrutura e principios xerais. Dereitos e obrigas da facenda públi-
ca. Os recursos das Facendas locais: enumeración dos recursos dos municipios. Os recursos
das provincias. Outras entidades locais. Réximes especiais. As subvención e outros ingresos de
dereito público. Os ingresos de dereito privado.

42.—O orzamento das entidades locais. Estrutura. Formación e aprobación do orzamento. As bases
de execución. Prórroga do orzamento. O orzamento refundido.
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43.—Fases do procedemento do gasto no réxime local. Ordenación do pago. Clases de pagos. Anti-
cipos de caixa fixa. Pagos "a xustificar".

44.—Modificacións de créditos: clases e tramitación. Gastos plurianuais. Os remanentes de crédi-
to.

45.—O crédito local. Clases de operacións de crédito. Natureza xurídica dos contratos: tramita-
ción. As operacións de crédito a longo prazo. Finalidade e duración. Competencia. Límites e
requisitos para a concertación das operacións de crédito a longo prazo. A concesión de avais
polas entidades locais.

46.—A tesourería das entidades locais. Réxime xurídico. O principio da unidade de caixa. Fun-
cións da tesourería. Organización. Situación dos fondos: a caixa e as contas bancarias. A rea-
lización dos pagos: prelación, procedementos e medios de pago. O estado de conciliación.

47.— O control interno da actividade económico-financeira das entidades locais e dos seus entes
dependentes. A función interventora: ámbito subxectivo, ámbito obxectivo e modalidades.
Especial referencia aos reparos.

48.—O control externo da actividade económico-financeira no sector público local. A fiscalización
das entidades locais polo Tribunal de Contas. A fiscalización das entidades locais polo Conse-
llo de Contas de Galicia. As relacións entre o Tribunal de Contas e o Consello de Contas de
Galicia.

49.—A contabilidade dos entes locais. O sistema de información contábel da Administración local.

50.—A potestade regulamentaria das entidades locais en materia tributaria: contido das ordenan-
zas fiscais. Tramitación e réxime de impugnación dos actos de imposición e ordenación de tri-
butos. O establecemento de recursos non tributarios.

51.—O dereito civil español. Dereito común e dereitos civís especiais. O Código civil.

52.—A relación xurídica. Suxeitos da relación: persoas e clases de persoas. Capacidade xurídica e
capacidade de obrar. O obxecto da relación. Feitos, actos e negocios xurídicos. A interpreta-
ción dos negocios. A ineficacia do negocio xurídico. A influencia do tempo sobre o negocio
xurídico: caducidade e prescrición.

53.—Os dereitos reais. Concepto, natureza e clases. Constitución e adquisición de dereitos reais. 

54.—O dereito real de propiedade. Modos de adquirir a propiedade. A posesión. Dereitos reais de
goce e dereitos reais de garantía.

55.—A obriga. Fontes das obrigas. Elemen tos e clases. O cumprimento e as garantías. Modificación
e extin ción da relación obrigatoria. O contrato. Concepto, elementos e requisitos. Vicios dos
contratos. A validación e a rescisión.

56.—Clases de contratos. En especial, os contratos translativos de dominio e os contratos de uso e
aproveitamento.

57.— A responsabilidade civil. Clases e requisitos. A acción de responsabilidade.

58.—A lexislación mercantil. A empresa mercantil. O patrimonio da empresa e a súa protección
xurídica. O comerciante individual. Concepto, capacidade, incapacidade e prohibicións. As
sociedades mercantís en xeral. 

59.—A lexislación laboral. O contrato de traballo. Concepto, clases e modalidades. Modificación,
suspensión e extinción da relación laboral. Dereito e deberes de traballadores e empresarios.

60.—Os convenios colectivos. O dereito de folga e o seu exercicio. A adopción de medidas de con-
flito colectivo. A representación dos traballadores na empresa.”

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.
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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. 2014008386

A N U N C I O

Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión
extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 18.09.2014

1.—Ratificación da urxencia da convocatoria

2.—Proposta de modificación do cadro de persoal

Pontevedra, 19 de setembro de 2014.—O Alcalde, Miguel A. Fernández Lores. 2014007916

� � �

V I G O

CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE FUMES NO
PARQUE AUXILIAR DE BALAÍDOS E AMPLIACIÓN DA EXISTENTE NO PARQUE CENTRAL
DE TEIS DO SERVIZO DE BOMBEIROS DO CONCELLO DE VIGO

1. Entidade que adxudica: a)organismo: Concello de Vigo. b)Dependencia: Bombeiros. c)Nº expediente:
3491-213.

2. Obxecto do contrato: a)descrición: Adquisición e instalación de liñas e extractores de gases de
escape no Parque Central de Teis e no Parque Auxiliar de Balaídos do Servizo de Bombeiros. b)CPV:
42521000-4. c)División por lotes:  non. d)Lugar de entrega: Parque Central de Teis do Servizo de
Bombeiros e Parque Auxiliar de Balaídos. e)Prazo de execución: 3 meses. 

3. Tramitación e procedemento: a)Tramitación: ordinaria. b)Procedemento: Aberto. c)Criterios de
adxudicación: os consignados no apartado 9 das FEC do prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presuposto base: 112.176,68 euros (I.V.E. engadido). 

5. Garantías provisionais: non se esixe.

6. Obtención da documentación e información: www.vigo.org (perfil do contratante), teléfono (986)
810148. Fax: (986) 226206.

Data límite para solicitar documentación: ata o día de finalización do prazo de presentación de
proposicións.

7. Requisitos específicos do contratista: a)Clasificación: non se esixe. b)Solvencia económica e
financeira e solvencia técnica e profesional: a esixida no apartado 4) da cláusula 8 do prego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de Ofertas: a)Data límite de presentación: o prazo rematará ós 15 días seguintes ó da
última publicación do presente anuncio no BOP ou no DOG. b)Documentación: A esixida nas cláusulas
12 e 13 do prego de condicións administrativas e no punto 7 das FEC. c)Lugar de presentación: Rexistro
Xeral do Concello de Vigo, Pza. do Rei s/n 36202 VIGO, ata as 13,30 h. do último día de prazo. d) Admisión
de Melloras: sí. e)Prazo da obriga de mante-la oferta: dous meses contados dende o día da apertura de
proposicións.
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