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A Y U N T A M I E N T O S

P O N T E V E D R A

A N U N C I O

A Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra, na
sesión ordinaria que tivo lugar o día nove de febreiro de dous
mil nove, aprobou as bases reguladoras das listas de reserva
para a provisión interina de diversas prazas no Concello de
Pontevedra, cuxo texto literal é o seguinte:

A) BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA PA R A
A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE OFICIAL DE
BOMBEIRO DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, SUBESCALA SERVIZOS ESPECIAIS,
CLASE SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS,
ENCADRADAS NO GRUPO A, SUBGRUPO A1.

ARTIGO 1.—OBXECTO DA CONVOCATORIA

Será a formación dunha lista de reserva para a provisión
interina de prazas vacantes de oficial de bombeiro da escala
de administración especial, subescala servizos especiais, clase
s e rvizo de extinción de incendios, encadradas no grupo A,
subgrupo A1.

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
c a rreira 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 execu-
ción 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 propie-
dade, cando desaparezan as circunstancias que motivaron o
seu nomeamento ou á finalización do proceso selectivo que se
convoque para prover prazas de forma definitiva correspon-
dentes 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 propie-
dade 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 A1, e as complementarias
as que teña asignadas o posto de traballo que se lle adscriba
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 presenta-
ción de solicitudes, os seguintes requisitos:

a) Posuír a nacionalidade española ou atoparse 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 da titulación de doutoramento, licen-
ciatura, enxeñaría, arquitectura ou equivalente, ou estar
en condicións de obtelo na data de terminación do prazo
de presentación de instancias.

d) Estar en posesión do permiso de conducir da clase B e
ter autorización para a condución de vehículos da clase
BTP.

e) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das
tarefas asignadas ao posto e non padecer enfermidade
ou defecto físico ou psíquico algún que impida o normal
desenvolvemento das funcións propias da praza de
a c o rdo co cadro de exclusións médicas recollidas no

anexo II. A estes efectos os candidatos non poden estar
incursos en ningunha das exclusións médicas recollidas
no anexo II.

f) Non ter sido separado, mediante expediente discipli-
nario, do servizo de ningunha das administracións
públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios
das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabili-
tación absoluta ou especial para empregos ou carg o s
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo
ou escala de funcionario, ou para exercer funcións simi-
lares 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.

g) Non estar incurso en ningunha das causas de incapaci-
dade 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

5.1.—FASE DE CONCURSO. Baremo de méritos alegados:
os aspirantes deberán presentar copia simple da documenta-
ción acreditativa dos méritos alegados, valorándose a forma-
ción 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
f o rmación e perfeccionamento que versen sobre materias dire c-
tamente relacionadas coas funcións propias do posto de
traballo ao que se aspira, sempre que os cursos foran impar-
tidos por unha Administración Pública, un Centro Oficial de
F o rmación ou unha institución homologada para impart i r
f o rmación 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. No seu
defecto, o Tribunal cuantificará en 10 horas cada crédito. Non
se valorarán neste apartado os cursos sobre coñecemento de
idioma galego especificados no apartado seguinte(letra c).

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

d) Por ter acreditado o nivel Celga 4 ou equivalente (perf e c-
cionamento): 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 infe-
riores a efectos de baremación.

D) Experiencia profesional.—Os servizos prestados acredi-
taranse mediante 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 adminis-
tración pública en prazas 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 acredita-
ción de ter superado todos os exercicios de probas selectivas
para a acceder a unha praza en propiedade como funcionario
de carreira de igual ou similar categoría con 1 punto.

Só se puntuarán as probas selectivas superadas cunha ante-
rioridade non superior a 5 anos, referida a data de presenta-
ción da solicitude.

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

5.2.—FASE DE OPOSICIÓN.—1 Fase. Con carácter previo
a realización dos exercicios determinados na 2 fase, os/as aspi-
rantes deberán realizar un recoñecemento médico, no centro
que se lle indique polo Concello para que se certifique que o/a
aspirante non está incurso en ningunha das exclusións médicas
recollidas no cadro que figura como anexo II desta convoca-
toria. Os/As aspirantes que non realicen este recoñecemento
médico, se neguen a realizado ou que o resultado determine que
está incurso nalgunha exclusión médica será excluído do
proceso selectivo.

2 Fase.—

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

Cualificarase entre cero (0) e vinte (20) puntos, sendo nece-
sario obter un mínimo de dez (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 corre c c i ó n
gramatical e estilística, así como o emprego dun léxico
adecuado ao tema exposto. 

Este exercicio puntuarase de cero (0) a un (1) punto.

C) Te rc e i ro exercicio, obrigatorio e eliminatorio (pro b a
psicotécnica). Está dirixido a determinar a aptitude psicoló-
xica dos aspirantes e a adecuación dos mesmos á función do
posto de Oficial de bombeiros. Para a realización desta proba
o tribunal estará asistido por, cando menos, un técnico espe-
cialista que elaborará e avaliará o cuestionario ou cuestiona-
rios cubertos polos aspirantes. 

Os/as aspirantes nesta proba serán cualificados como aptos
ou non aptos.

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 coa súa dirección, a
denominación da praza, achegando fotocopia do DNI así como
o currículum vitae e copia simple da documentación acredita-
tiva dos méritos alegados. Os méritos non xustificados na docu-
mentación que se achega á instancia solicitando tomar parte
no concurso-oposición non serán tidos en conta.

Aqueles aspirantes que estén aqueixados por unha minus-
valía poderán incluír solicitude de adaptación dos lugares de
celebración dos exames. Para este caso deberán de aport a r
c e rtificación oficial da minusvalía que lles afecta, expedida
polo órgano competente da Administración Estatal ou Auto-
nómica.

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convo-
catoria 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 Administra-
tivo Común. Os aspirantes que non presenten as solicitudes
directamente no rexistro xeral do Concello deberán comuni-
calo por telegrama, fax, ou outro medio no mesmo día da súa
presentación.

ARTIGO 7.—ADMISIÓN DE PARTICIPANTES

Rematado o prazo de 10 días naturais a Concellaría compe-
tente na materia ditará resolución aprobando a lista pro v i-
sional de admitidos e excluídos, expresando as causas de
exclusións. Esta resolución publicarase no taboleiro de anun-
cios 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 enmendarse en calquera momento de
oficio ou a pedimento do interesado.

P o s t e r i o rmente, mediante resolución da concellaría compe-
tente na materia aprobarase a lista definitiva de admitidos e
excluídos, procederase á designación dos membros do tribunal
cualificador, e convocarase aos aspirantes admitidos mediante
a publicación do devandito decreto 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
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.

ARTIGO 9.—CALENDARIO DAS PROBAS E
DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS DE OPOSICIÓN

A data , lugar e hora de celebración do re c o ñ e c e m e n t o
médico e da primeira proba que conforma a fase de oposición
serán publicadas, na resolución pola que se aprobe a lista defi-
nitiva de admitidos no taboleiro de anuncios do Concello de
Pontevedra.

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

Concluído cada un dos exercicios da oposición correspon-
dente, o tribunal fará pública, no taboleiro de anuncios do
Concello de Pontevedra, a relación de aspirantes que o supe-
raron con indicación da puntuación obtida. Os aspirantes non
incluídos na lista terán a consideración de non aptos.
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ARTIGO 10.—PUBLICACIÓN DOS LISTADOS E VIXENCIA

A lista de re s e rva, 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 re s e rva serán expostas no taboleiro de anuncios do Concello
de Pontevedra para coñecemento dos interesados e demais
efectos legais.

A lista de espera elaborada segundo o establecido neste
artigo terá unha duración 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.

ARTIGO 11.—FUNCIONAMENTO DA LISTA DE RESERVA

Cando sexa necesario proceder aos correspondentes chama-
mentos 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.

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

ARTIGO 12.—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 13.—PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESIXIDOS PARA ACCEDER A PRAZA. 

Cando se tramite o expediente de nomeamento do aspi-
rante, antes do seu nomeamento e toma de posesión e no prazo
dos 3 días hábiles seguintes a aquel en que se lle re q u i r a ,
p resentará no Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra os
documentos que se especifican seguidamente:

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

Declaración xurada de non estar separado mediante expe-
diente disciplinario do servizo de calquera das Administra-
cións Públicas, nin estar inhabilitado para o exercicio de
funcións públicas por sentencia firme.

Fotocopia da cartilla da S.S.
Nº de conta bancaria cos 20 díxitos.
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 documen-
talmente as condicións e requisitos xa demostrados para obter
o seu anterior nomeamento, debendo presentar cert i f i c a c i ó n
da Administración ou Ente Público do que dependan, acredi-
tando a súa condición e cantas circunstancias consten na súa
folla de servizo.

ARTIGO 14.—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 desenvolve-
mento do proceso selectivo.

ARTIGO 15.—PUBLICACIÓNS NO TABOLEIRO

Aos efectos de notificacións e publicacións relacionados co
procedemento de selección regulado nas presentes bases regu-
ladoras, 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 Pro v i n c i a .

ANEXO I
PROGRAMA RELATIVO Á FASE DE OPOSICIÓN

TEMARIO XERAL

1. A Constitución Española de 1978: significado e estru-
tura. Principios xerais. Reforma da Constitución. Dere i t o
e deberes fundamentais dos españois. Garantía e suspen-
sión.

2. A organización do Estado español na Constitución. A
C o roa. 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 auto-
nomía. Competencias das comunidades autónomas.
Contido e valor normativo dos estatutos de autonomía.
O Estatuto de autonomía de Galicia. A cooficialidade
lingüística na Constitución e no Estatuto de autonomía
de Galicia.

4. O dereito administrativo e o seu concepto. As fontes do
ordenamento xurídico. A Constitución. A lei. Disposi-
cións normativas con rango de lei. Os regulamentos. O
costume. Os principios xerais do dereito. A xurispru-
dencia.

5. O acto administrativo: concepto, elementos e clases.
Invalidez dos actos administrativos: nulidade e anula-
bilidade. 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 Admi-
nistración local na Constitución española. Regulación
xurídica actual do réxime local. Entidades que
c o m p rende. O municipio e as súas competencias.
Servizos mínimos obrigatorios.

8. O Municipio: concepto e elementos. O termo municipal:
o problema da planta municipal. Alteracións de termos
municipais. Lexislación básica e lexislación autonómi-
ca. A poboación municipal. O Padrón de habitantes. O
estatuto dos veciños. Dereito dos estranxeiros.

9. As competencias municipais: sistema de determinación.
Competencias propias, compartidas e delegadas. Os
servizos mínimos. A reserva de servizos.

10. O Goberno municipal. O Pleno da Corporación. O
Alcalde. A Xunta de Goberno Local. As Comisións Infor-
mativas. Outros órganos complementarios e os grupos
políticos municipais. Municipios de gran poboación:
municipios de aplicación, organización e funcionamento
dos órganos municipais necesarios e xestión económica-
financeira. Réxime e funcionamento dos órganos cole-
xiados locais. Convocatoria, orde do día, actas e
certificacións.

11. O re x i s t ro de documentos. Comunicacións e notifica-
cións. A práctica das notificacións.

12. O persoal ao servizo da Administración local. Instru-
mentos para a ordenación e organización do persoal.
Clasificación do funcionariado local e as súas funcións.
Adquisición e perda da condición de funcionario. O
persoal laboral ao servizo da Administración local. Os
directivos públicos locais. O persoal eventual. Dereito e
deberes dos funcionarios locais.
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13. A responsabilidade da Administración pública: carac-
teres. Os presupostos da responsabilidade. Danos resar-
cíbeis. A acción e o procedemento administrativo en
materia de responsabilidade. A responsabilidade patri-
monial das autoridades e persoal ao servizo das Admi-
nistracións públicas.

14. Réxime xurídico dos contratos do sector público: espe-
cial re f e rencia ás Administracións Públicas. Entes exclu-
ídos e incluídos na lexislación estatal de contratos.
P a rtes nos contratos. Capacidade, solvencia, pro h i b i-
cións e clasificación. Os órganos de contratación

15. Clases de contratos: contratos administrativos e
privados. Características dos contratos de obras, de
concesión de obras públicas, de xestión de serv i z o s
públicos, de subministro e de servizos. Invalidez dos
contratos. Recursos en materia de contratos. 

16. P reparación e actuacións preparatorias nos contratos.
Selección do contratista e adxudicación dos contratos:
especial referencia os procedementos de adxudicación e
criterios de valoración. Sistemas para a racionalización
da contratación do sector público. Garantías. Efectos,
cumprimento e extinción dos contratos administrativos. 

17. Os regulamentos e ordenanzas locais. Clases. Procede-
mento de elaboración, aprobación e vixencia.

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

TEMARIO ESPECÍFICO

19. Fundamentos do lume: lume e combustión. Triángulo de
lume. Tipos de combustión. Produtos de combustión.
Rango de inflamabilidad.

20. Mecanismos de extinción. Axentes extintores sólidos e
gaseosos. Aparatos extintores de incendios. Clasifica-
ción dos axentes extintores sólidos, líquidos e gaseosos.
Métodos de extinción: fixos e portátiles, norm a t i v a .
Axentes extintores líquidos: a auga e os seus aditivos
como axentes extintores.

21. Investigación de incendios.

22. Incendios forestais. Tipos de incendios forestais. Pre v e n-
ción, vixilancia e detección. Sistemas de extinción.

23. Ecuación xeral da hidrostática. Principio de Arq u í-
medes. Concepto de presión. Dinámica de fluídos. Ecua-
ción fundamental da hidrodinámica. Te o rema de
Bernoulli. Fluxo laminar. Fluxo turbulento. Perdidas de
carga. Descrición do fenómeno físico do golpe de ariete.

24. Bombas centrífugas. Descrición. Funcionamento e
etapas. Compoñentes e a súa función. Aspiración. Altura
de aspiración: Factores. Cavitación en bombas centrí-
fugas. Golpe de ariete en bombas centrífugas. Bombas
centrífugas: Tipos e limitación. Características especí-
ficas das bambas centrífugas de bombeiros.

25. Métodos de salvamento. Rescate de vítimas de accidentes
de circulación. Material de corte, separación e descar-
celación. Técnicas de rescate. Medidas de seguridade.
Sinalización.

26. Incendios en edificios de grande altura e sotos. Carac-
terísticas. Equipo de protección persoal: Características.
Seguridade na intervención.

27. P ropagación do lume na edificación. Elementos cons-
trutivos e a propagación do lume: fachadas, caixas de
escaleiras, condutos de instalacións de aire acondicio-
nado, condutos verticais de instalacións, falsos teitos.
Sistema de selado.

28. P rotección respiratoria en ambientes con riscos deri-
vados dun incendio: Toxicidade e riscos. Equipos de
p rotección respiratoria: Clases e características. Norm a s
de actuación.

29. I n t e rvencións de orixe eléctrica, procedemento nas
actuacións. Métodos de extinción.

30. Motores de combustión interna. Motores de dous e catro
tempos: Vantaxes e inconvenientes. Motores de explosión
e diesel: vantaxes e inconvenientes. Lubricación. Encen-
dido e alimentación. Distribución e regraxes. Perigos
que ofrecen fronte aos riscos de incendio.

31. Sistemas de radio: Clasificación segundo o seu tipo de
modulación. Conceptos básicos. Amplitude, frecuencia e
fase. Bandas de frecuencia para servizos móbiles terres-
t res. Relación entre ancho de banda e velocidade de
transmisión.

32. Transmisión da calor: transmisión de calor a través
dunha parede plana composta. Conductividade térmica
dos materiais. Coeficiente de transmisión de calor dos
elementos constructivos. Perdas de calor nos edificios.
Coeficiente global de transmisión de calor (Kg) dos edifi-
cios. Deseño e rendemento dos emisores de calor. Inter-
cambiadores de calor.

33. Ventilación: xeneralidades. Leis polas que se rexe o
movemento do aire. Composición e propiedades físicas
do aire. Presións. Calor específica. Humidade do aire .
Punto de orballo. Entalpía do aire. Diagramas psicro m é-
tricos. Mecánica de fluídos. Impurezas do aire.

34. Ve n t i l a d o res: xeneralidades. Ve n t i l a d o res centrífugos.
Ventiladores tanxenciais. Ventiladores axiais. Caracte-
rísticas dun ventilador. Leis dos ventiladores. Axuste de
v e n t i l a d o res en serie. Axuste de ventiladores en paralelo. 

35. Máquinas eléctricas de corrente continua: xeneralidades.
Principios de funcionamento e composición. Tipos

36. Maquinas eléctricas de corrente alterna: xeneralidades.
Principios de funcionamento e composición. Tipos

37. Instalacións eléctricas de baixa tensión nos edificios:
xeneralidades. Locais de pública concorrencia. Locais
dedicados a garaxe. Locais húmidos e mollados. Crite-
rios utilizados. Protección das instalacións. Protección
contra contactos accidentais. Tomas de terra. Composi-
ción e características das instalacións. Norm a t i v a .
Dimensionado e cálculos.

38. Tipos de vehículos dos SEIS (Servizos de Extinción e
Salvamento). A condución de vehículos de emerxencia.
Prioridade de paso.

39. O concepto de tren de saída: Tipos. Vehículos: Tipos e
características. Equipo de protección persoal: caracte-
rísticas. Seguridade na intervención.

40. Código Técnico da Edificación (CTE). Esixencias básicas
de seguridade no caso de incendio: Propagación interior.
Evacuación. Instalacións de protección contra incendios.
I n t e rvención de bombeiros. Resistencia estrutural ao
incendio.

41. Regulamento de seguridade contra incendios nos esta-
blecementos industriais. Obxecto e ámbito de aplica-
ción. Inspeccións periódicas. Caracterización dos
establecementos industriais en relación coa seguridade
contra incendios.

42. Regulamento de seguridade contra incendios nos esta-
blecementos industriais. Requisitos construtivos dos
establecementos industriais segundo a súa configura-
ción, ubicación e nivel de risco intrínseco. Requisitos
das instalacións de protección contra incendios nos esta-
blecementos industriais.

43. C o n s t rución. Elementos estruturais. Estrutura ente-
rrada: zapatas, zanxas, pilotes, enanos e muros pantalla.
E s t rutura horizontal: soleras, forxados, jacenas, vigas
de atado, arcos e bóvedas. Estrutura vert i c a l : p i a re s ,
muros de carta e aparellos de ladrillo. Cubertas: cerchas
e empalmes e ensambles de madeira.

44. Estado de ruína: situacións. Síntomas e manifestacións.
45. Apeos e apuntalamentos. Elementos que o compoñen.

Causas que o provocan. Tipos segundo o elemento estru-
tural. Precaucións e medidas de seguridade.

46. Regulamento de explosivos RD 230/1998. Clasificación
dos explosivos e a pirotecnia. Medidas de vixilancia,
c o n t rol e prevención na fabricación e na almacenaxe.
Normativa que regula a venda de artificios pirotécnicos.
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47. Regulamento de instalación de protección contra incen-
dios. Sistemas de detección automática de incendios.
Sistemas manuais de alarma de incendios. Sistemas de
comunicación de alarma. Sistemas de extinción auto-
mática.

48. Regulamento de instalacións de protección de incendios.
Rede de abastecementos de auga. Hidrantes. Boca de
incendios equipada. Columna seca.

49. Organización da prevención de riscos laborais na
e m p resa. Evolución histórica. Servizos de pre v e n c i ó n .
Consulta e participación dos traballadores. Normativa
reguladora.

50. O mando. Características do mando. Funcións funda-
mentais. As responsabilidades e delegacións. A motiva-
ción e tipos de motivación. Distribución e organización
dos servizos.

ANEXO II CADRO DE EXCLUSIÓNS MÉDICAS 
PARA OFICIAL DE BOMBEIROS. CRITERIOS

O/A aspirante estará exento de toda enfermidade orgánica,
de toda secuela de accidente e de calquera deficiencia física o
psíquica que poida constituír unha dificultade na práctica
p rofesional, tendo como base os criterios que se indican a conti-
nuación:

I.—OFTALMOLOXÍA

Non padecer:

A.—Diminucións da agudeza visual inferiores a 1/2 no ollo
mellor e 1/3 no ollo peor medidas sen corrección.

B.—Retinopatía (admítese a coriorretinite central serosa).

C.—Retinose pigmentaria.

D.—Hemeralopía.

E.—Hemianopsia.

F.—Diplopía.

G.—Discromatopsias importantes.

H.—Glaucoma.

I.—Afaquias, pseudoafaquias.

J.—Subgluxación do cristalino.

K . — D i s t rofia corneal pro g resiva ou con diminución da
agudeza visual inferior á permitida.

L.—Queratite crónica.

M.—Alteracións oculomotoras importantes.

N.—Dacriocistite crónica.

O.—Pálpebras: calquera patoloxía ou defecto que impida a
protección do ollo á intemperie.

P.—Tumores oculares.

Q.—Amputación importante do campo visual en ambos os
ollos.

II.—OTORRINOLARINGOLOXÍA

Non padecer:

A.—Non se admitirá audífono.

B.—A agudeza auditiva conversacional será medida
segundo normas PGB (perda global binaural) e non se admi-
tirá ningún grao de hipoaucusia.

C.—Trauma acústico ou xordeira profesional: non se admi-
tirán perdas maiores a 22 decibelios na frecuencia 4.000 herc i o s
unha vez descontada a perda normal para a idade segundo
normas E.L.I. (Earle Loss Index).

D.—Vertixe.

E.—Dificultades importantes da fonación.

F.—Perforación timpánica.

III.—APARATO LOCOMOTOR

Non padecer:

A . — E n f e rmidades e limitacións de movementos: non se
admitirán graos de mobilidade inferiores a:

1.—Extremidades superiores: 

a) Ombro:
1) Elevación progresiva en anteversión ata 180º.

2) Abducción ata 120º.
3) Dinamometría escapular menor de 25 quilos.

b) Cóbado:
1) Flexión ata 140º.

2) Extensión ata 0º.
3) Supinopronación: de 0º a 180º.

c) Pulso:
1) Flexo-extensión ata 120º

d) Man e dedos:
1) Dinamometría: non inferior a 30 quilos en calquera

das mans.
2) Falta ou perda de máis de 1/3 da falanxe distal do

primeiro dedo dunha man.

3) Falta ou perda de calquera falanxe de calquera dedo,
excepto a falanxe distal do 5º dedo.

4) Falta dunha man ou de calquera parte da mesma,
agás os dedos segundo se describe anteriormente.

2.—Extremidades inferiores:
a) Cadril:

1) Flexión ata 120º.
2) Extensión ata 10º (máis alá de 0º).

3) Ter unha extremidade inferior máis curta cá outra
(maior de 1 centímetro).

b) Xeonllo:
1) Extensión completa.

2) Flexión ata 130º.
3) Lesións articulares ou ligamentosas non reparábeis.

c) Nocello:
1) Flexo-extensión dorso plantar ata 45º.

d) Pé:
1) Pé zambro.

2) Pé plano.
3) Pé plano espástico.
4) Pé cavo.

e) Dedos:
1) Limitación de movementos que dificulte andar, corre r

ou saltar.
2) Falta de calquera falanxe de calquera dedo.

3) Dedas en garra que impidan levar botas de traballo.
4) Hallux valgus.

5) Dedo en martelo.
f) Columna vertebral:

1) Escoliose maior de 7º.
2) Costela accesoria que produza “roubo de subclavia”.

3) Hernia discal.
g) Enfermidades varias:

1) Fracturas que deixen secuelas e dificulten a función.
2) Osteomielite.

3) Osteoporose
4) Condromalacía.

5) Artrite.
6) Luxación recidivante.

7) Parálise muscular.
8) Miotonía conxénita.

9) Calquera outra enfermidade osteomuscular que limite
a mobilidade dificultando as funcións de bombeiro-
conductor.

IV.—APARATO DIXESTIVO

Non padecer:

a) Cirrose.
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b) Hepatopatías crónicas.

c) Pancreatite crónica.

d) Úlcera sangrante recidivante.

e) Calquera patoloxía do aparato dixestivo ou interv e n-
cións cirúrxicas que presenten secuelas funcionais con
repercusións orgánicas e que incidan negativamente no
desenvolvemento do seu traballo.

f) Hepatopatías agudas con re p e rcusión encimática impor-
tante.

V.—APARATO RESPIRATORIO

Non padecer:

a) Diminución do VEMS por debaixo do 80%.

b) EPOC.

c) Asma bronquial.

d) Atelectasia.

e) Enfisema.

f) Pneumotórax recidivante.

g) O u t ros procesos respiratorios que incidan negativamente
nas prácticas físicas a realizar e nas tarefas específicas
de Oficial de bombeiros.

VI.—APARATO CARDIOVASCULAR

Non padecer:

a) Hipertensión arterial maior de 155/95 mmHg.

b) Insuficiencia cardíaca.

c) Infarto de miocardio, nin que se sufrise anteriormente.

d) Coronariopatías.

e) Arritmias importantes.

f) Taquicardia sinusal permanente de máis de 120 latexos
por minuto.

g) Flúter.

h) Fibrilación.

i) Síndromes de preexcitación.

j) Bloqueo auriculo-ventricular de segundo ou terc e i ro
grao.

k) Extrasístoles patolóxicas.

l) Valvulopatías.

m) Non se admitirán próteses valvulares.

n) Aneurismas cardíacos ou de grandes vasos.

o) Insuficiencia arterial periférica.

p) Insuficiencia venosa periférica que produza signos de
estase ou alteracións tróficas varicosas importantes.

q) Secuelas post-tromboembólicas.

r) Defectos e deformidades dos dedos e/ou mans pro d u-
cidos por problemas de circulación, que sexan sintomá-
ticos ou dificulten a realización satisfactoria dos
traballos de Oficial de bombeiros.

VII.—SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Non padecer:

a) Párkinson, corea ou balismo.

b) Epilepsia.

c) Esclerose múltiple.

d) Ataxia.

e) Arteriosclerose cerebral sintomática.

f) Vertixe de orixe central.

g) Alteracións psiquiátricas de base.

h) Calquera grao de hiposmia.

VIII.—PEL E FANERAS

Non padecer cicatrices que produzan limitación funcional
importante e aqueles procesos patolóxicos que limiten ou se
agraven co desenvolvemento da función de Oficial de
bombeiros

IX.—OUTROS PROCESOS PATOLÓXICOS QUE IMPIDAN
O NORMAL DESENVOLVEMENTO DAS FUNCIÓNS 
DE OFICIAL DE BOMBEIRO

Non padecer:

a) Diabetes tipo I ou II.

b) Diabetes insípida.

c) Enfermidade de Cushing.

d) Enfermidade de Addison.

e) Insuficiencia renal crónica.

f) Falta dun ril.

g) Enfermidades renais evolutivas.

h) Hemopatías crónicas graves.

i) Probas analíticas compatíbeis con patoloxía de base.

j) Tumores malignos invalidantes.

k) Tuberculose.

l) Hernia inguinal.

m)Análise de urina: albuminuria e/ou cilindruria impor-
tante.

X.—NON ALCOHOLISMO NIN DROGODEPENDENCIA

XI.—CALQUERA OUTRO PROCESO PATOLÓXICO QUE,
DIFICULTE OU IMPIDA O DESENVOLVEMENTO DAS
FUNCIÓNS DE OFICIAL DE BOMBEIRO

B ) BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA PARA A
PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TÉCNICO MEDIO
EN MEDIO AMBIENTE DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICO
MEDIO, ENCADRADAS NO GRUPO A, SUBGRUPO A2.

ARTIGO 1.—OBXECTO DA CONVOCATORIA

Será a formación dunha lista de reserva para a provisión
interina de prazas vacantes coa categoría de técnico medio en
medio ambiente da escala de administración especial, subes-
cala técnica, clase técnico medio, encadradas no grupo A,
subgrupo A2.

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
c a rreira 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 execu-
ción 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 propie-
dade, cando desaparezan as circunstancias que motivaron o
seu nomeamento ou á finalización do proceso selectivo que se
convoque para prover prazas de forma definitiva correspon-
dentes 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 propie-
dade 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 A2, e as complementarias
as que teña asignadas o posto de traballo que se lle adscriba
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 presenta-
ción de solicitudes, os seguintes requisitos:

a) Posuír a nacionalidade española ou a de calquera dos
Estados membros da Unión Europea.
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b) Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder da idade
máxima de xubilación.

c) Estar en posesión de algún dos seguintes títulos, ou estar
en condicións de obtelo na data de terminación do prazo
de presentación de instancias: enxeñeiro técnico fore s t a l ,
enxeñeiro técnico agrícola, enxeñeiro técnico industrial
ou enxeñeiro técnico de obras públicas.

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

e) Non ter sido separado, mediante expediente discipli-
nario, do servizo de ningunha das administracións
públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios
das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabili-
tación absoluta ou especial para empregos ou carg o s
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo
ou escala de funcionario, ou para exercer funcións simi-
lares 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 incapaci-
dade 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

5.1.—FASE DE CONCURSO. Baremo de méritos alegados:
os aspirantes deberán presentar copia simple da documenta-
ción acreditativa dos méritos alegados, valorándose a forma-
ción 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
f o rmación e perfeccionamento que versen sobre materias dire c-
tamente relacionadas coas funcións propias do posto de
traballo ao que se aspira, sempre que os cursos foran impar-
tidos por unha Administración Pública, un Centro Oficial de
F o rmación ou unha institución homologada para impart i r
f o rmación 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. No seu
defecto, o Tribunal cuantificará en 10 horas cada crédito. Non
se valorarán neste apartado os cursos sobre coñecemento de
idioma galego especificados no apartado seguinte(letra c).

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 (inicia-

ción): 0,60 puntos.
d) Por ter acreditado o nivel Celga 4 ou equivalente (perf e c-

cionamento): 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 infe-
riores a efectos de baremación.

D) Experiencia profesional.—Os servizos prestados acredi-
taranse mediante 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 adminis-
tración pública en prazas 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 acredita-
ción de ter superado todos os exercicios de probas selectivas
para a acceder a unha praza en propiedade como funcionario
de carreira de igual ou similar categoría con 1 punto.

Só se puntuarán as probas selectivas superadas cunha ante-
rioridade non superior a 5 anos, referida a data de presenta-
ción 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 prác-
ticos, determinado polo tribunal inmediatamente antes do
inicio deste exercicio e durante un período de catro (4) horas,
en relación coas materias contidas no temario anexo; os/as
aspirantes poderán consultar textos legais e coleccións lexis-
lativas e deberan expoñer e xustificar este exercicio ante o
tribunal en sesión pública.

Cualificarase entre cero (0) e vinte (20) puntos, sendo nece-
sario obter un mínimo de dez (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 corre c c i ó n
gramatical e estilística, así como o emprego dun léxico
adecuado ao tema exposto. 

Este exercicio puntuarase de cero (0) a un (1) punto.

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 coa súa dirección, a
denominación da praza, achegando fotocopia do DNI así como
o currículum vitae e copia simple da documentación acredita-
tiva dos méritos alegados. Os méritos non xustificados na docu-
mentación que se achega á instancia solicitando tomar parte
no concurso-oposición non serán tidos en conta.

Aqueles aspirantes que estén aqueixados por unha minus-
valía poderán incluír solicitude de adaptación dos lugares de
celebración dos exames. Para este caso deberán de aportar cert i-
ficación oficial da minusvalía que lles afecta, expedida polo
ó rgano competente da Administración Estatal ou Autonómica.

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convo-
catoria xunto coas presentes bases no Boletín Oficial da
Provincia.
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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 Administra-
tivo Común. Os aspirantes que non presenten as solicitudes
directamente no rexistro xeral do Concello deberán comuni-
calo por telegrama, fax, ou outro medio no mesmo día da súa
presentación.

ARTIGO 7.—ADMISIÓN DE PARTICIPANTES

Rematado o prazo de 10 días naturais a Concellaría compe-
tente na materia ditará resolución aprobando a lista pro v i-
sional de admitidos e excluídos, expresando as causas de
exclusións. Esta resolución publicarase no taboleiro de anun-
cios 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 enmendarse en calquera momento de
oficio ou a pedimento do interesado.

P o s t e r i o rmente, mediante resolución da concellaría compe-
tente na materia aprobarase a lista definitiva de admitidos e
excluídos, procederase á designación dos membros do tribunal
cualificador, e convocarase aos aspirantes admitidos mediante
a publicación do devandito decreto 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
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.

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.

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

Concluído cada un dos exercicios da oposición correspon-
dente, o tribunal fará pública, no taboleiro de anuncios do
Concello de Pontevedra, a relación de aspirantes que o supe-
raron con indicación da puntuación obtida. Os aspirantes non
incluídos na lista terán a consideración de non aptos.

ARTIGO 10.—PUBLICACIÓN DOS LISTADOS E VIXENCIA

A lista de re s e rva, confeccionada por orde de maior a menor
puntuación, será sometida á aprobación do Concelleiro compe-
tente na materia. A resolución do Concelleiro e as listas de
re s e rva serán expostas no taboleiro de anuncios do Concello de
Pontevedra para coñecemento dos interesados e demais efectos
legais.

A lista de espera elaborada segundo o establecido neste
artigo terá unha duración 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 funciona-
rios interinos que ocupen postos de traballo ao amparo destas
listas de reserva cesarán automaticamente cando finalice cada
p roceso selectivo para a provisión en propiedade de prazas
correspondentes a súa categoría.

ARTIGO 11.—FUNCIONAMENTO DA LISTA DE RESERVA

Cando sexa necesario proceder aos correspondentes chama-
mentos 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 12.—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 13.—PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESIXIDOS PARA ACCEDER A PRAZA

Cando se tramite o expediente de nomeamento do aspi-
rante, antes do seu nomeamento e toma de posesión e no prazo
dos 3 días hábiles seguintes a aquel en que se lle re q u i r a ,
p resentará no Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra os
documentos que se especifican seguidamente:

1. Copia autenticada ou fotocopia 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 enfer-
midade ou defecto físico que imposibilite o normal exer-
cicio 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 documen-
talmente as condicións e requisitos xa demostrados para obter
o seu anterior nomeamento, debendo presentar cert i f i c a c i ó n
da Administración ou Ente Público do que dependan, acredi-
tando a súa condición e cantas circunstancias consten na súa
folla de servizo.

ARTIGO 14.—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 desenvolve-
mento do proceso selectivo.

ARTIGO 15.—PUBLICACIÓNS NO TABOLEIRO

Aos efectos de notificacións e publicacións relacionados co
procedemento de selección regulado nas presentes bases regu-
ladoras, 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 Pro v i n c i a .
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ANEXO. PROGRAMA RELATIVO Á FASE DE OPOSICIÓN

TEMARIO XERAL

1. A Constitución Española de 1978: significado e estru-
tura. Principios xerais. Reforma da Constitución. Dere i t o
e deberes fundamentais dos españois. Garantía e suspen-
sión.

2. A organización do Estado español na Constitución. A
C o roa. 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 auto-
nomía. 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. Disposi-
cións normativas con rango de lei. Os regulamentos. O
costume. Os principios xerais do dereito. A xurispru-
dencia.

5. O acto administrativo: concepto, elementos e clases.
Invalidez dos actos administrativos: nulidade e anula-
bilidade. 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 Admi-
nistración local na Constitución española. Regulación
xurídica actual do réxime local. Entidades que
c o m p rende. 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 Infor-
mativas. Outros órganos complementarios. Municipios
de gran poboación: municipios de aplicación, organiza-
ción e funcionamento dos órganos municipais necesa-
rios e xestión económica-financeira. Os grupos políticos
municipais.Réxime e funcionamento dos órganos cole-
xiados locais. 

9. O re x i s t ro de documentos. Comunicacións e notifica-
cións. 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 disci-
plinario dos funcionarios locais. Situacións administra-
tivas dos funcionarios.

11. Os regulamentos e ordenanzas locais. Clases. Procede-
mento de elaboración, aprobación e vixencia.

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

TEMARIO ESPECÍFICO

13. Valoración do arboredo ornamental. Norma Granada.
Antecedentes. Xustificación. Xeneralidades. Árbore s
substituíbeis e árbores insubstituíbeis.

14. O solo. Constituíntes do solo. Propiedades físicas e
químicas. Propiedades biolóxicas do solo.

15. Deseño do espazo verde. Principais elementos e condi-
cionantes para o deseño. O proxecto de xard i n e r í a .
Partes que o compoñen. 

16. Protección de elementos vexetais nos traballos de cons-
trución. Medidas de protección. Protección das áreas de
vexetación. Protección na zona radical. Ve r i f i c a c i ó n s .

17. Mantemento do mobiliario. Tipos de materiais e
elementos. Obxectivos do mantemento. Programas de

mantemento segundo materiais. Operacións de mante-
mento.

18. E n f e rmidades e pragas do arboredo urbano. Danos e
tratamentos.

19. A accesibilidade en parques, xardíns e demais espazos
libres de uso público. Condicións de accesibilidade.

20. Pantallas vexetais. Emprego como barreiras acústicas e
visuais. Consideracións xerais. Obxectivos. Barre i r a s
acústicas. Barreiras visuais. Deseño. Execución e mante-
mento.

21. Á reas re c reativas e parques periurbanos. Xeneralidades.
Métodos de valoración económica dos espazos re c re a-
tivos. 

22. Sendeirismo. Tipoloxía de sendeiros. Sinalización. Crite-
rios para a elaboración de proxectos. Traballos de acon-
dicionamento. Divulgación dos sendeiros. Topoguías.

23. Obras e instalacións en espazos libres municipais de
dominio público. Calas e canalizacións. Execución de
zanxas e pozos.

24. Sinalización e balizamento de obras nas vías públicas.
Características. Ocupación de vías públicas para a
execución de obras. Seguridade vial.

25. Muros de contención. Tipos. Criterios de deseño. Condi-
cións de execución e seguridade.

26. Pavimentos urbanos. Tipos. Pavimentos especiais en
zonas de interese histórico-artístico.

27. Mesturas bituminosas, betúns e emulsións. Control de
calidade. Áridos. Filler. Dosificación de mesturas bitu-
minosas.

28. C o n s e rvación preventiva de pavimentos. Reciclado de
firmes, reforzos e rehabilitación.

29. A rede de rego en rúas e espazos públicos. Tipos e crite-
rios de deseño. Condicións de execución.

30. Estradas e camiños: estudo xeotécnico de cimentacións.
Trazados de planta e alzado e a sección transversal.
Firmes, movementos de terra e túneles. Reposición de
servidumes e servizos afectados.

31. Firmes de estradas e camiños. Concepto, clases e carac-
terísticas. Dimensionamiento dos firmes e súa conserva-
ción.

32. Movemento de terras. Clasificación e características dos
solos. Explanacións, compactación, terrapléns e
drenaxes.

33. Sinalización, balizamento e defensas nas estradas. Ti p o s
de sinal. Iluminación e semaforización.

34. C o n s e rvación de estradas e camiños. Tipos de operacións
e medios. Conservación integral.

35. A seguridade vial. Factores condicionantes. Índices de
perigosidade e mortaldade. Medidas de seguridade.

36. Instalacións individuais de auga quente sanitaria: xene-
ralidades. Tipos e descrición dos xeradores. Criterios de
utilización. Composición e características das instala-
cións. colectores solares a baixa temperatura. Bombas de
calor. Normativa. Dimensionado e cálculos.

37. Instalacións centralizadas de auga quente sanitaria:
xeneralidades. Circuítos con e sen circulación. Criterios
para a acumulación. Tipos e descrición dos xeradores.
Composición e características das instalacións. Norma-
tiva. Dimensionado e cálculos.

38. Transmisión da calor: transmisión de calor a través
dunha parede plana composta. Condutividade térmica
dos materiais. Coeficiente de transmisión de calor dos
elementos construtivos. Perdas de calor nos edificios.
Coeficiente global de transmisión de calor (Kg) dos edifi-
cios. Deseño e rendemento dos emisores de calor. Inter-
cambiadores de calor.

39. Instalacións individuais de calefacción: sistemas de cale-
facción individual. Tipos e descrición de xeradore s .
E m i s o res de calor. Sistemas de distribución. Chan
radiante. Acumuladores de calor eléctrica. Regulación de
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temperatura. Criterios de elección. Composición e carac-
terísticas das instalacións. Normativa. Dimensionado e
cálculos.

40. Instalacións de calefacción centralizada por auga
quente: sistemas de distribución. Emisores de calor.
Chan radiante. Tipos e descrición de xeradores. Regula-
ción de temperatura. Composición e características das
instalacións. Normativa. Dimensionado e cálculos. 

41. Instalacións de iluminación pública: xeneralidades.
Criterios de calidade da iluminación pública. Niveis
recomendados. Luminarias. Soportes. Sistemas de
implantación. Cálculos luminotécnicos, cálculos eléc-
tricos, cálculos mecánicos. Centros de mando e regula-
ción.

42. Os residuos sólidos urbanos: problemática. Orixe e
caracterización. Lexislación española.

43. Política de xestión dos residuos sólidos urbanos.

44. Tratamento dos residuos sólidos urbanos: separación.
Almacenaxe e transporte. Reutilización de fraccións de
RSOU.

45. Tratamento biolóxico dos residuos sólidos urbanos: a
compostaxe. Dixestión anaerobia.

46. O vertido dos residuos sólidos urbanos.

C ) BASES REGULADORAS DA LISTA 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.

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 admi-
nistración 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
c a rreira 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 execu-
ción 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 propie-
dade, cando desaparezan as circunstancias que motivaron o
seu nomeamento ou á finalización do proceso selectivo que se
convoque para prover prazas de forma definitiva correspon-
dentes a categoría das prazas obxecto destas listas.

Así mesmo, o devandito persoal poderá ser contratado en
réxime laboral, mediante o correspondente contrato de dura-
ción determinada, para a substitución transitoria dos seus titu-
lares ou para a execución de programas de carácter temporal
que esixan tal modalidade de contratación.

A lista que se confeccione estará en vigor ata que se realice
un novo proceso selectivo, coa finalidade de prover en propie-
dade 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 ben aquelas establecidas
no respectivo contrato, de acordo co convenio marco regulador
da correspondente contratación.

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 presenta-
ción 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 term i-
nación 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 discipli-
nario, do servizo de ningunha das administracións
públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios
das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabili-
tación absoluta ou especial para empregos ou carg o s
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo
ou escala de funcionario, ou para exercer funcións simi-
lares 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 incapaci-
dade ou incompatibilidade sinaladas na lexislación
vixente.

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

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

5.1.—FASE DE CONCURSO. Baremo de méritos alegados:
os aspirantes deberán presentar copia simple da documenta-
ción acreditativa dos méritos alegados, valorándose a forma-
ción 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
f o rmación e perfeccionamento que versen sobre materias dire c-
tamente relacionadas coas funcións propias do posto de
traballo ao que se aspira, sempre que os cursos foran impar-
tidos por unha Administración Pública, un Centro Oficial de
F o rmación ou unha institución homologada para impart i r
f o rmación 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
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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. No seu
defecto, o Tribunal cuantificará en 10 horas cada crédito. Non
se valorarán neste apartado os cursos sobre coñecemento de
idioma galego especificados no apartado seguinte(letra c).

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 (inicia-
ción): 0,60 puntos.

d) Por ter acreditado o nivel Celga 4 ou equivalente (perf e c-
cionamento): 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 infe-
riores a efectos de baremación.

D) Experiencia profesional.—Os servizos prestados acredi-
taranse mediante 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 adminis-
tración 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 acredita-
ción de ter superado todos os exercicios de probas selectivas
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 ante-
rioridade non superior a 5 anos, referida a data de presenta-
ción 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 prác-
ticos, determinado polo tribunal inmediatamente antes do
inicio deste exercicio e durante un período de catro (4) horas,
en relación coas materias contidas no temario anexo; os/as
aspirantes poderán consultar textos legais e coleccións lexis-
lativas e deberan expoñer e xustificar este exercicio ante o
tribunal en sesión pública.

Cualificarase entre cero (0) e vinte (20) puntos, sendo nece-
sario obter un mínimo de dez (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 corre c c i ó n
gramatical e estilística, así como o emprego dun léxico
adecuado ao tema exposto. 

Este exercicio puntuarase de cero (0) a un (1) punto.

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 coa súa dirección, a
denominación da praza, achegando fotocopia do DNI así como
o currículum vitae e copia simple da documentación acredita-
tiva dos méritos alegados. Os méritos non xustificados na docu-

mentación que se achega á instancia solicitando tomar parte
no concurso-oposición non serán tidos en conta.

Aqueles aspirantes que estén aqueixados por unha minus-
valía poderán incluír solicitude de adaptación dos lugares de
celebración dos exames. Para este caso deberán de aport a r
c e rtificación oficial da minusvalía que lles afecta, expedida
polo órgano competente da Administración Estatal ou Auto-
nómica.

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convo-
catoria 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 Administra-
tivo Común. Os aspirantes que non presenten as solicitudes
directamente no rexistro xeral do Concello deberán comuni-
calo por telegrama, fax, ou outro medio no mesmo día da súa
imposición.

ARTIGO 7.—ADMISIÓN DE PARTICIPANTES

Rematado o prazo de 10 días naturais a concellaría compe-
tente ditará decreto aprobando a lista provisional de admitidos
e excluídos, expresando as causas de exclusións. Esta resolu-
ción 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 enmendarse en calquera momento de
oficio ou a pedimento do interesado.

P o s t e r i o rmente, mediante resolución da concellaría compe-
tente na materia aprobaráse a lista definitiva de admitidos e
excluídos, procederase á designación dos membros do tribunal
cualificador, e convocarase aos aspirantes admitidos mediante
a publicación do devandito decreto no taboleiro de anuncios
da Casa do Concello.

ARTIGO 8.—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.

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

Concluído cada un dos exercicios da oposición correspon-
dente, o tribunal fará pública, no taboleiro de anuncios do
Concello de Pontevedra, a relación de aspirantes que o supe-
raron con indicación da puntuación obtida. Os aspirantes non
incluídos na lista terán a consideración de non aptos.

ARTIGO 9.—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
provisional de admitidos ao proceso selectivo.

ARTIGO 10.—PUBLICACIÓN DOS LISTADOS E VIXENCIA

A lista de re s e rva, 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 re s e rva serán expostas no taboleiro de anuncios do Concello
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de Pontevedra para coñecemento dos interesados e demais
efectos legais.

A lista de espera elaborada segundo o establecido neste
artigo terá unha duración 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.

A lista de re s e rva confeccionada segundo as presentes bases
(lista B) comezará a surtir efectos unha vez esgotada a vixente
lista única para a provisión interina de prazas de traballador/a
social (lista A por oposición), que ten carácter prioritario e
cuxos integrantes terán preferencia en caso de reincorporarse
como membros da mesma e mentres continúe a súa 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 funciona-
rios interinos que ocupen postos de traballo ao amparo destas
listas de reserva cesarán automaticamente cando finalice cada
p roceso selectivo para a provisión en propiedade de prazas
correspondentes a súa categoría.

ARTIGO 11.—FUNCIONAMENTO DA LISTA DE RESERVA

Cando sexa necesario proceder aos correspondentes chama-
mentos 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 12.—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 13.—PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESIXIDOS PARA ACCEDER A PRAZA. 

Cando se tramite o expediente de nomeamento do aspi-
rante, antes do seu nomeamento e toma de posesión e no prazo
dos 3 días hábiles seguintes a aquel en que se lle re q u i r a ,
p resentará no Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra os
documentos que se especifican seguidamente:

1. Copia autenticada ou fotocopia 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 enfer-
midade ou defecto físico que imposibilite o normal exer-
cicio 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 documen-
talmente as condicións e requisitos xa demostrados para obter
o seu anterior nomeamento, debendo presentar cert i f i c a c i ó n
da Administración ou Ente Público do que dependan, acredi-
tando a súa condición e cantas circunstancias consten na súa
folla de servizo.

ARTIGO 14.—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 desenvolve-
mento do proceso selectivo.

ARTIGO 15.—PUBLICACIÓNS NO TABOLEIRO

Aos efectos de notificacións e publicacións relacionados co
procedemento de selección regulado nas presentes bases regu-
ladoras, 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 Pro v i n c i a .

ANEXO. PROGRAMA RELATIVO Á FASE DE OPOSICIÓN

PRIMEIRA PARTE 

1. A Constitución Española de 1978: significado e estru-
tura. Principios xerais. Reforma da Constitución. Dere i t o
e deberes fundamentais dos españois. Garantía e suspen-
sión.

2. A organización do Estado español na Constitución. A
C o roa. 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 auto-
nomía. 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. Disposi-
cións normativas con rango de lei. Os regulamentos. O
costume. Os principios xerais do dereito. A xurispru-
dencia.

5. O acto administrativo: concepto, elementos e clases.
Invalidez dos actos administrativos: nulidade e anula-
bilidade. 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 Admi-
nistración local na Constitución española. Regulación
xurídica actual do réxime local. Entidades que
c o m p rende. 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 Infor-
mativas. Outros órganos complementarios. Municipios
de gran poboación: municipios de aplicación, organiza-
ción e funcionamento dos órganos municipais necesa-
rios e xestión económica-financeira. Os grupos políticos
municipais. Réxime e funcionamento dos órganos cole-
xiados locais. 

9. O re x i s t ro de documentos. Comunicacións e notifica-
cións. 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 disci-
plinario dos funcionarios locais. Situacións administra-
tivas dos funcionarios.

11. Os regulamentos e ordenanzas locais. Clases. Procede-
mento de elaboración, aprobación e vixencia.



24 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 39 — Jueves 26 febrero 2009

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

SEGUNDA PARTE

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

19. Os niveis de atención: servizos sociais de atención
primaria. Concepto, principios, obxectivos. Programas.
Decreto 240/1995, do 28 de xullo.

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

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

22. O Plan Concertado: finalidades, obxectivos e pre s t a-
cións. Fundamentos e obxectivos do programa de infor-
mación 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.

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

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

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

26. P restacións e Catalogo de Servizos de atención do
SAAD.

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

28. O sistema español de seguridade social: Pensións contri-
butivas e pensións non contributivas.

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

30. O voluntariado. A Lei 3/2000, do 22 de decembro do
voluntariado de Galicia. Concepto, características. O
Banco do Tempo. As organizacións coordinadoras do
voluntariado. Os sistemas de xestión do voluntariado. 

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

32. O traballo social: concepto, funcións, niveis de interv e n-
ción, fundamentos e principios. Instrumentos do traballo
social.

33. O apoio informático nos servizos sociais. Pro g r a m a s :
SIUSS, MATIASS. As novas tecnoloxías. 

TERCEIRA PARTE

34. Colectivos específicos I: os menores. O papel dos serv i z o s
sociais de atención primaria. Absentismo escolar 

35. Colectivos específicos II: as unidades convivenciais
desestruturadas. A inadaptación social. Os malos tratos.

36. Colectivos específicos III: recursos e programas coa
infancia e a adolescencia.

37. Colectivos específicos IV: a Lei 3/97 do 9 de xuño galega
da familia, da infancia e da adolescencia. Programas de
actuación. Decreto 406/2003, do 29 de outubro que
modifica o decreto 42/2000 do 7 de xaneiro que refunde
a normativa vixente nesta materia.

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

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

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

41. Colectivos específicos VIII : problemática do enferm o
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.

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

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

44. Colectivos específicos XI : A intervención do/a traba-
llador/a social na coordinación de recursos e serv i z o s
para a atención as persoas maiores. Niveis de interven-
ción.

45. Colectivos específicos XII: a intervención sociosanitaria
coas persoas dependentes dende os servizos sociais. Os
procesos de intervención social nas situacións de inca-
pacidade.

46. 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: re a g ru p a m e n t o
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.

D ) BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA (LISTA
B) PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE
A D M I N I S T R ATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL,
ENCADRADAS NO GRUPO C SUBGRUPO C1.

ARTIGO 1.—OBXECTO DA CONVOCATORIA

Será a formación dunha lista de re s e rva (lista B) para a
p rovisión interina de prazas vacantes de administrativo de
Administración Xeral integradas no grupo C, subgrupo C1.

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
c a rreira 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 execu-
ción 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 propie-
dade, cando desaparezan as circunstancias que motivaron o
seu nomeamento ou á finalización do proceso selectivo que se
convoque para prover prazas de forma definitiva correspon-
dentes 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 propie-
dade 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 C, subgrupo C-1, e as complementarias
as que teña asignadas o posto de traballo que se lle adscriba
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 presenta-
ción 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 Bacharelato superior,
Formación Profesional de 2º grao, Ciclo Formativo de
grao superior ou equivalente, 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 discipli-
nario, do servizo de ningunha das administracións
públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios
das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabili-
tación absoluta ou especial para empregos ou carg o s
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo
ou escala de funcionario, ou para exercer funcións simi-
lares 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 incapaci-
dade 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

5.1.—FASE DE CONCURSO. Baremo de méritos alegados:
os aspirantes deberán presentar copia simple da documenta-
ción acreditativa dos méritos alegados, valorándose a forma-
ción 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.

d) Bacharelato superior, Título de FP2, ciclo formativo de
nivel superior ou equivalente: 0,1 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
f o rmación e perfeccionamento que versen sobre materias dire c-
tamente relacionadas coas funcións propias do posto de
traballo ao que se aspira, sempre que os cursos foran impar-
tidos por unha Administración Pública, un Centro Oficial de
F o rmación ou unha institución homologada para impart i r
f o rmación 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. No seu
defecto, o Tribunal cuantificará en 10 horas cada crédito. Non
se valorarán neste apartado os cursos sobre coñecemento de
idioma galego especificados no apartado seguinte(letra c).

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 (inicia-
ción): 0,60 puntos.

d) Por ter acreditado o nivel Celga 4 ou equivalente (perf e c-
cionamento): 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 infe-
riores a efectos de baremación.

D) Experiencia profesional.—Os servizos prestados acredi-
taranse mediante 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 adminis-
tración pública en prazas da mesma categoría ao solicitado e
integrado no mesmo grupo de titulación (prazas de adminis-
trativo integradas no grupo C-1): 0,25 puntos.

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

E) Superación de probas selectivas. Puntuarase a acredita-
ción de ter superado todos os exercicios de probas selectivas
para a acceder a unha praza en propiedade como funcionario
de carreira de igual ou similar categoría con 1 punto.

Só se puntuarán as probas selectivas superadas cunha ante-
rioridade non superior a 5 anos, referida a data de presenta-
ción 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 en contestar por escrito un cuestionario, tipo test, de
40 preguntas con respostas alternativas baseadas no contido do
p rograma anexo á convocatoria durante un período de 30
minutos e determinado polo tribunal inmediatamente antes do
inicio deste exercicio. Este exercicio cualificarase de cero (0) a
dez (10) puntos, sendo necesario para superalo obter un mínimo
de cinco (5) puntos, correspondéndolle ao tribunal determinar
o número de respostas correctas esixido para acadar a puntua-
ción mínima. Neste exercicio cada resposta incorrecta penali-
zará a metade da puntuación de cada pregunta acertada, non
puntuándose as non contestadas. 

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 corre c c i ó n
gramatical e estilística, así como o emprego dun léxico
adecuado ao tema exposto. 

Este exercicio puntuarase de cero (0) a un (1) punto.
C) Te rc e i ro exercicio práctico, obrigatorio e eliminatorio

que consistirá nunha proba de coñecemento práctico a nivel
usuario de contorno operativo Windows, manexo de ferr a-
mentas de ofimática (OpenOffice) e de utilidades básicas de
internet en dito contorno (navegación, correo electrónico, etc.),
no tempo que estableza o tribunal. Este exercicio puntuarase
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de cero (0) a dez (10) puntos sendo necesario para aprobar obter
unha puntuación mínima de cinco (5) 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 coa súa dirección, a
denominación da praza, achegando fotocopia do DNI así como
o currículum vitae e copia simple da documentación acredita-
tiva dos méritos alegados. Os méritos non xustificados na docu-
mentación que se achega á instancia solicitando tomar parte
no concurso-oposición non serán tidos en conta.

Aqueles aspirantes que estén aqueixados por unha minus-
valía poderán incluír solicitude de adaptación dos lugares de
celebración dos exames. Para este caso deberán de aport a r
c e rtificación oficial da minusvalía que lles afecta, expedida
polo órgano competente da Administración Estatal ou Auto-
nómica.

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convo-
catoria 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 Administra-
tivo Común. Os aspirantes que non presenten as solicitudes
directamente no rexistro xeral do Concello deberán comuni-
calo por telegrama, fax, ou outro medio no mesmo día da súa
presentación.

ARTIGO 7.—ADMISIÓN DE PARTICIPANTES

Rematado o prazo de 10 días naturais a Concellaría compe-
tente na materia ditará resolución aprobando a lista pro v i-
sional de admitidos e excluídos, expresando as causas de
exclusións. Esta resolución publicarase no taboleiro de anun-
cios 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 enmendarse en calquera momento de
oficio ou a pedimento do interesado.

P o s t e r i o rmente, mediante resolución da concellaría compe-
tente na materia aprobarase a lista definitiva de admitidos e
excluídos, procederase á designación dos membros do tribunal
cualificador, e convocarase aos aspirantes admitidos mediante
a publicación do devandito decreto 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
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.

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.

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

Concluído cada un dos exercicios da oposición correspon-
dente, o tribunal fará pública, no taboleiro de anuncios do
Concello de Pontevedra, a relación de aspirantes que o supe-
raron con indicación da puntuación obtida. Os aspirantes non
incluídos na lista terán a consideración de non aptos.

ARTIGO 10.—PUBLICACIÓN DOS LISTADOS E VIXENCIA

A lista de re s e rva, 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 re s e rva serán expostas no taboleiro de anuncios do Concello
de Pontevedra para coñecemento dos interesados e demais
efectos legais.

A lista de espera elaborada segundo o establecido neste
artigo terá unha duración 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.

A lista de re s e rva confeccionada segundo as presentes bases
(lista B) comezará a surtir efectos unha vez esgotada a vixente
lista única para a provisión interina de prazas de administra-
tivo de administración xeral (lista A por oposición),que ten
carácter prioritario e cuxos integrantes terán preferencia en
caso de reincorporarse como membros da mesma e mentre s
continúe a súa 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 funciona-
rios interinos que ocupen postos de traballo ao amparo destas
listas de reserva cesarán automaticamente cando finalice cada
p roceso selectivo para a provisión en propiedade de prazas
correspondentes a súa categoría.

ARTIGO 11.—FUNCIONAMENTO DA LISTA DE RESERVA

Cando sexa necesario proceder aos correspondentes chama-
mentos 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 12.—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 13.—PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESIXIDOS PARA ACCEDER A PRAZA. 

Cando se tramite o expediente de nomeamento do aspi-
rante, antes do seu nomeamento e toma de posesión e no prazo
dos 3 días hábiles seguintes a aquel en que se lle re q u i r a ,
p resentará no Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra os
documentos que se especifican seguidamente:

1. Copia autenticada ou fotocopia 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 enfer-

midade ou defecto físico que imposibilite o normal exer-
cicio 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
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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 documen-
talmente as condicións e requisitos xa demostrados para obter
o seu anterior nomeamento, debendo presentar cert i f i c a c i ó n
da Administración ou Ente Público do que dependan, acredi-
tando a súa condición e cantas circunstancias consten na súa
folla de servizo.

ARTIGO 14.—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 desenvolve-
mento do proceso selectivo.

ARTIGO 15.—PUBLICACIÓNS NO TABOLEIRO

Aos efectos de notificacións e publicacións relacionados co
procedemento de selección regulado nas presentes bases regu-
ladoras, 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 Pro v i n c i a .

ANEXO. PROGRAMA RELATIVO Á FASE DE OPOSICIÓN

PRIMEIRA PARTE

1. A Constitución española de 1978. Significado, caractere s
e estrutura. Principios xerais. Reforma da Constitución.
O Tribunal Constitucional.

2. D e reitos e deberes fundamentais dos españois. A súa
garantía e suspensión. O Defensor do Pobo.

3. A organización do Estado na Constitución. A Coro a .
Funcións constitucionais do rei. Sucesión e rexencia. O
referendo.

4. As Cortes Xerais: composición, atribucións e funciona-
mento. Elaboración das leis. Os tratados internacionais.

5. O Poder Xudicial. O principio de unidade xurisdiccional.
Organización xudicial española. O Tribunal Supremo. O
Consello Xeral do Poder Xudicial. 

6. O Poder Executivo. O Goberno da nación e a Adminis-
tración xeral do Estado. Organización do Goberno da
nación. Duración e responsabilidade do Goberno. A
Administración periférica do Estado. Os Delegados e
Subdelegados do Goberno. Outros órganos periféricos.

7. A cooficialidade lingüística na Constitución e no Esta-
tuto de Autonomía de Galicia. A Lei de normalización
lingüística de Galicia. A Lei de uso do galego polas
Corporacións locais. O galego na Lei da función pública
de Galicia. Ordenanza de impulso do uso do galego no
concello de Pontevedra.

8. A organización territorial do Estado na Constitución. O
Estado das autonomías: antecedentes. Modelo seguido
pola Constitución española. Caracteres do dereito á
autonomía. Competencias. Contido dos estatutos e o seu
valor normativo. Estatuto de autonomía de Galicia.
Xunta de Galicia.

9. A Administración local: concepto e evolución. A Admi-
nistración local na Constitución. Regulación xurídica
actual da Administración local. Entidades que
comprende.

10. A actividade organizadora da Administración. Os prin-
cipios xurídicos da organización administrativa.

11. O dereito administrativo. Concepto. Fontes do dereito
administrativo. A Constitución. A lei. Disposicións
normativas co rango de lei. O regulamento. Concepto e
clases. Outras fontes do dereito administrativo.

12. As formas da acción administrativa. O fomento e os seus
medios. A policía administrativa. O servizo público.

13. O persoal ao servizo da Administración local. Instru-
mentos de organización do persoal. Clasificación dos
funcionarios locais e as súas funcións. Adquisición e
perda da condición de funcionario. O persoal laboral.Os
directivos públicos locais. O persoal eventual.

14. O cidadán como cliente da Administración. O estatuto
dos veciños. A atención ao público. A oficina de infor-
mación e atención ao público.

SEGUNDA PARTE

1. O municipio: concepto e elementos. Competencias do
municipio. Servizos mínimos.

2. O Goberno municipal: clases de órganos. O Pleno da
Corporación. O Alcalde. Os tenentes de alcalde. A Xunta
de Goberno Local. As Comisións Informativas. Outros
órganos complementarios. Os grupos políticos munici-
pais. Municipios de gran poboación: municipios de apli-
cación, organización e funcionamento dos órg a n o s
municipais necesarios e xestión económica-financeira.

3. A provincia: concepto, elementos. Competencias da
p rovincia. O Plan Provincial de Cooperación. Os órg a n o s
do Goberno provincial: clases e atribucións.

4. Funcionamento dos órganos colexiados do Gobern o
local. Convocatorias, orde do día e certificacións.

5. O Rexistro de documentos. Comunicacións e notifica-
cións. A práctica das notificacións.

6. O acto administrativo. Elementos. Clases. Motivación e
forma. A invalidez dos actos administrativos: nulidade
de pleno dereito e anulabilidade.

7. O procedemento administrativo. Fases do procedemento
administrativo común. O deber de resolver e notificar.
Execución forzosa dos actos administrativos.

8. A revisión dos actos administrativos: revisión de oficio,
revogación e corrección de erros. Os recursos adminis-
trativos. O recurso contencioso-administrativo.

9. Os dereitos e deberes dos funcionarios locais. Retribu-
cións e protección social. Réxime disciplinario e situa-
cións administrativas.

10. A potestade regulamentaria dos entes locais territoriais.
Ordenanzas e regulamentos: clases e procedemento de
elaboración e aprobación.

11. Os bens das entidades locais: clases. Réxime xurídico
dos bens de dominio público e patrimoniais. Os bens
comunais. O inventario de bens. Os montes veciñais en
mancomún.

12. O orzamento das entidades locais. Concepto. Estrutura.
Formación e aprobación. Contabilidade e contas

13. A xestión económica local. Fases da ordenación do gasto.
Órganos competentes.

TERCEIRA PARTE

1. I n s t rumentos de ordenación urbanística. Planeamento
xeral e de desenvolvemento. Procedemento de elabora-
ción e aprobación dos diferentes instrumentos urbanís-
ticos.

2. A intervención administrativa na edificación e uso do
solo. A licencia urbanística e as ordes de execución. A
declaración do estado de ruína.

3. P rotección da legalidade urbanística. Obras sen licencia.
Obras non axustadas ás condicións da licencia. Licen-
cias ilegais. Infraccións e sancións urbanísticas.

4. Réxime xurídico dos contratos do sector público: espe-
cial re f e rencia ás Administracións Públicas. Entes exclu-
ídos e incluídos na lexislación estatal de contratos.
P a rtes nos contratos. Capacidade, solvencia, pro h i b i-
cións e clasificación. Os órganos de contratación.

5. Clases de contratos: contratos administrativos e
privados. Características dos contratos de obras, de
concesión de obras públicas, de xestión de serv i z o s
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públicos, de subministro e de servizos. Invalidez dos
contratos. Recursos en materia de contratos. 

6. P reparación e actuacións preparatorias nos contratos.
Selección do contratista e adxudicación dos contratos:
especial referencia os procedementos de adxudicación e
criterios de valoración. Sistemas para a racionalización
da contratación do sector público. Garantías. Efectos,
cumprimento e extinción dos contratos administrativos. 

7. A Facenda local na Constitución. Réxime xurídico da
Facenda local. Clases de tributos locais.

8. Os impostos locais obrigatorios sobre bens inmóbeis,
actividades económicas e sobre vehículos de tracción
mecánica.

9. Os impostos locais potestativos sobre construcións, obras
e instalacións e sobre o incremento do valor dos terreos
de natureza urbana.

10. As taxas municipais e as súas clases. Os prezos públicos.
As contribucións especiais.

11. A imposición e ordenación dos tributos locais. As orde-
nanzas fiscais: contido, elaboración e aprobación.

12. O control interno da actividade económico-financeira
das entidades locais. A función interventora e as súas
modalidades.

13. O réxime xurídico da recadación das entidades locais. O
pagamento e outras formas de extinción da débeda. O
p rocedemento de recadación en vía voluntaria e de cons-
trinximento.

E) BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA (LISTA
B) PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN
XERAL, ENCADRADAS NO GRUPO C, SUBGRUPO C-2.

ARTIGO 1.—OBXECTO DA CONVOCATORIA

Será a formación dunha lista de re s e rva (lista B) para a
p rovisión interina de prazas de auxiliar administrativo de
administración xeral, integradas no grupo C, subgrupo C-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
c a rreira 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 execu-
ción 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 propie-
dade, cando desaparezan as circunstancias que motivaron o
seu nomeamento ou á finalización do proceso selectivo que se
convoque para prover prazas de forma definitiva correspon-
dentes a categoría das prazas obxecto destas listas.

Así mesmo, o devandito persoal poderá ser contratado en
réxime laboral, mediante o correspondente contrato de dura-
ción determinada, para a substitución transitoria dos seus titu-
lares ou para a execución de programas de carácter temporal
que esixan tal modalidade de contratación.

A lista que se confeccione estará en vigor ata que se realice
un novo proceso selectivo, coa finalidade de prover en propie-
dade 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 C, subgrupo C-2, e as complementarias
as que teña asignadas o posto de traballo que se lle adscriba
na Relación de Postos de Traballo ou ben aquelas establecidas
no respectivo contrato, de acordo co convenio marco regulador
da correspondente contratación.

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 presenta-
ción 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 graduado escolar, forma-
ción profesional de primeiro grao, ciclo formativo de
grao medio 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 asignadas ao posto.

e) Non ter sido separado, mediante expediente discipli-
nario, do servizo de ningunha das administracións
públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios
das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabili-
tación absoluta ou especial para empregos ou carg o s
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo
ou escala de funcionario, ou para exercer funcións simi-
lares 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 incapaci-
dade 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

5.1.—FASE DE CONCURSO. Baremo de méritos alegados:
os aspirantes deberán presentar copia simple da documenta-
ción acreditativa dos méritos alegados, valorándose a forma-
ción 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.

d) B a c h a relato superior, FP2 ou equivalente: 0,1 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
f o rmación e perfeccionamento que versen sobre materias dire c-
tamente relacionadas coas funcións propias do posto de
traballo ao que se aspira, sempre que os cursos foran impar-
tidos por unha Administración Pública, un Centro Oficial de
F o rmación ou unha institución homologada para impart i r
f o rmación 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. No seu
defecto, o Tribunal cuantificará en 10 horas cada crédito. Non
se valorarán neste apartado os cursos sobre coñecemento de
idioma galego especificados no apartado seguinte(letra c).

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 (inicia-
ción): 0,60 puntos.

d) Por ter acreditado o nivel Celga 4 ou equivalente (perf e c-
cionamento): 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 infe-
riores a efectos de baremación.

D) Experiencia profesional.—Os servizos prestados acredi-
taranse mediante 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 adminis-
tración pública en posto da mesma categoría ao solicitado e
integrado no mesmo grupo de titulación (prazas de auxiliar
administrativo integradas no grupo C-2): 0,25 puntos.

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

E) Superación de probas selectivas. Puntuarase a acredita-
ción de ter superado todos os exercicios de probas selectivas
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 ante-
rioridade non superior a 5 anos, referida a data de presenta-
ción 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 en contestar por escrito un cuestionario, tipo test, de
30 preguntas con respostas alternativas baseadas no contido do
p rograma anexo á convocatoria durante un período de 30
minutos e determinado polo tribunal inmediatamente antes do
inicio deste exercicio. Este exercicio cualificarase de cero (0) a
dez (10) puntos, sendo necesario para superalo obter un mínimo
de cinco (5) puntos, correspondéndolle ao tribunal determinar
o número de respostas correctas esixido para acadar a puntua-
ción mínima. Neste exercicio cada resposta incorrecta penali-
zará a metade da puntuación de cada pregunta acertada, non
puntuándose as non contestadas. 

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 corre c c i ó n
gramatical e estilística, así como o emprego dun léxico
adecuado ao tema exposto. 

Este exercicio puntuarase de cero (0) a un (1) punto.
C) Te rc e i ro exercicio práctico, obrigatorio e eliminatorio

que consistirá nunha proba de coñecemento práctico a nivel
usuario de contorno operativo Windows, manexo de ferr a-
mentas de ofimática (OpenOffice) e de utilidades básicas de
internet en dito contorno (navegación, correo electrónico, etc.),
no tempo que estableza o tribunal. Este exercicio puntuarase
de cero (0) a dez (10) puntos sendo necesario para aprobar obter
unha puntuación mínima de cinco (5) 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 coa súa dirección, a
denominación da praza, achegando fotocopia do DNI así como
o currículum vitae e copia simple da documentación acredita-
tiva dos méritos alegados. Os méritos non xustificados na docu-
mentación que se achega á instancia solicitando tomar parte
no concurso-oposición non serán tidos en conta.

Aqueles aspirantes que estén aqueixados por unha minus-
valía poderán incluír solicitude de adaptación dos lugares de
celebración dos exames. Para este caso deberán de aport a r
c e rtificación oficial da minusvalía que lles afecta, expedida
polo órgano competente da Administración Estatal ou Auto-
nómica.

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convo-
catoria 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 Administra-
tivo Común. Os aspirantes que non presenten as solicitudes
directamente no rexistro xeral do Concello deberán comuni-
calo por telegrama, fax, ou outro medio no mesmo día da súa
presentación.

ARTIGO 7.—ADMISIÓN DE PARTICIPANTES

Rematado o prazo de 10 días naturais a concellaría compe-
tente ditará decreto aprobando a lista provisional de admitidos
e excluídos, expresando as causas de exclusións. Esta resolu-
ción 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 enmendarse en calquera momento de
oficio ou a pedimento do interesado.

P o s t e r i o rmente, mediante resolución da concellaría compe-
tente na materia aprobaráse a lista definitiva de admitidos e
excluídos, procederase á designación dos membros do tribunal
cualificador, e convocarase aos aspirantes admitidos mediante
a publicación do devandito decreto no taboleiro de anuncios
da Casa do Concello.

ARTIGO 8.—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.

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

Concluído cada un dos exercicios da oposición correspon-
dente, o tribunal fará pública, no taboleiro de anuncios do
Concello de Pontevedra, a relación de aspirantes que o supe-
raron con indicación da puntuación obtida. Os aspirantes non
incluídos na lista terán a consideración de non aptos.

ARTIGO 9.—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
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materia cando se dite a resolución pola que se aproba a lista
provisional de admitidos ao proceso selectivo.

ARTIGO 10.—PUBLICACIÓN DOS LISTADOS E VIXENCIA

A lista de re s e rva, 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 re s e rva serán expostas no taboleiro de anuncios do Concello
de Pontevedra para coñecemento dos interesados e demais
efectos legais.

A lista de espera elaborada segundo o establecido neste
artigo terá unha duración 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.

A lista de re s e rva confeccionada segundo as presentes bases
(lista B) comezará a surtir efectos unha vez esgotada a vixente
lista única para a provisión interina de prazas de auxiliar
administrativo de administración xeral (lista A por oposición),
que ten carácter prioritario e cuxos integrantes terán prefe-
rencia en caso de reincorporarse como membros da mesma e
mentres continúe a súa 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 funciona-
rios interinos que ocupen postos de traballo ao amparo destas
listas de reserva cesarán automaticamente cando finalice cada
p roceso selectivo para a provisión en propiedade de prazas
correspondentes a súa categoría.

ARTIGO 11.—FUNCIONAMENTO DA LISTA DE RESERVA

Cando sexa necesario proceder aos correspondentes chama-
mentos 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 12.—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 13.—PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESIXIDOS PARA ACCEDER A PRAZA

Cando se tramite o expediente de nomeamento do aspi-
rante, antes do seu nomeamento e toma de posesión e no prazo
dos 3 días hábiles seguintes a aquel en que se lle re q u i r a ,
p resentará no Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra os
documentos que se especifican seguidamente:

1. Copia autenticada ou fotocopia 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 sen prexuízo de posterior recoñece-

mento.
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 documen-

talmente as condicións e requisitos xa demostrados para obter
o seu anterior nomeamento, debendo presentar cert i f i c a c i ó n
da Administración ou Ente Público do que dependan, acredi-
tando a súa condición e cantas circunstancias consten na súa
folla de servizo.

ARTIGO 14.—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 desenvolve-
mento do proceso selectivo.

ARTIGO 15.—PUBLICACIÓNS NO TABOLEIRO

Aos efectos de notificacións e publicacións relacionados co
procedemento de selección regulado nas presentes bases regu-
ladoras, 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 Pro v i n c i a .

ANEXO. PROGRAMA RELATIVO Á FASE DE OPOSICIÓN

PRIMEIRA PARTE

1. A Constitución Española de 1978: significado e estru-
tura. Principios xerais. Reforma da Constitución. Dere i t o
e deberes fundamentais dos españois. Garantía e suspen-
sión.

2. A organización do Estado español na Constitución. A
C o roa. As funcións do Rei. A sucesión na Coroa. A
rexencia. O referendo.

3. As Cortes Xerais. Composición, atribucións e fun-
cionamento. A elaboración das leis. Os tratados inter-
nacionais

4. O Poder Xudicial. Principios básicos. A org a n i z a c i ó n
xudicial española. O Tribunal Supremo. O Consello
Xeral do Poder Xudicial.

5. O Poder Executivo. O Goberno da nación e a Adminis-
tración xeral do Estado. O Presidente, as Comisións
Delegadas e os Ministros. Duración e responsabilidade
do Goberno. A Administración periférica do Estado.
Delegados e Subdelegados do Goberno. A Administra-
ción exterior.

6. O Estado das autonomías. Modo de organización estatal
na Constitución española. Caracteres do dereito á auto-
nomía. Competencias das comunidades autónomas.
Contido e valor normativo dos estatutos de autonomía.
O Estatuto de autonomía de Galicia.

7. A cooficialidade lingüística na Constitución e no Esta-
tuto de autonomía de Galicia. A Lei de normalización
lingüística de Galicia. A Lei de uso do galego polas
Corporacións locais. O galego na Lei da función pública
de Galicia. Ordenanza de impulso do uso do galego no
concello de Pontevedra.

SEGUNDA PARTE

1. O dereito administrativo e o seu concepto. As fontes do
ordenamento xurídico. A Constitución. A lei. Disposi-
cións normativas con rango de lei. Os regulamentos. O
costume. Os principios xerais do dereito. A xurispru-
dencia.

2. O acto administrativo: concepto, elementos e clases.
Invalidez dos actos administrativos: nulidade e anula-
bilidade. Os recursos administrativos. Revisión de oficio
dos actos administrativos.

3. O procedemento administrativo. Fases do procedemento
administrativo común. O deber de resolver e notificar.
Os expedientes e o seu arquivo.
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4. A Administración local: concepto e evolución. A Admi-
nistración local na Constitución española. Regulación
xurídica actual do réxime local. Entidades que
c o m p rende. O municipio e as súas competencias.
Servizos mínimos obrigatorios.

5. O Goberno municipal. O Pleno da Corporación. O
Alcalde. A Xunta de Goberno Local. As Comisións Infor-
mativas. Outros órganos complementarios e os grupos
políticos municipais. Municipios de gran poboación:
municipios de aplicación, organización e funcionamento
dos órganos municipais necesarios e xestión económica-
financeira.

6. A provincia. Concepto, elementos e competencias. O Plan
P rovincial de Cooperación. Órganos de goberno da
Deputación provincial: Pleno, Presidente, Vi c e p re s i-
dentes, Xunta de Goberno Local, Comisións Inform a-
tivas, outros órganos complementarios.

7. Réxime e funcionamento dos órganos colexiados locais.
Convocatoria, orde do día, actas e certificacións.

8. O re x i s t ro de documentos. Comunicacións e notifica-
cións. A práctica das notificacións.

9. O persoal ao servizo da Administración local. Instru-
mentos para a ordenación e organización do persoal.
Clasificación do funcionariado local e as súas funcións.
Adquisición e perda da condición de funcionario. O
persoal laboral ao servizo da Administración local. Os
directivos públicos locais. O persoal eventual.

10. Dereito e deberes dos funcionarios locais. Retribucións
e protección social dos funcionarios locais. Réxime disci-
plinario dos funcionarios locais. Situacións administra-
tivas dos funcionarios.

11. O cidadán como cliente da Administración. O estatuto
dos veciños. A atención ao público. A oficina de infor-
mación e atención ao cidadán.

12. Os regulamentos e ordenanzas locais. Clases. Procede-
mento de elaboración, aprobación e vixencia.

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

F ) BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA PARA A
PROVISIÓN INTERINA DE DE PRAZAS DE SUBALT E R N O
DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA
S U B A LTERNA ENCADRADAS NA AGRUPACIÓN PROFESIONAL.

ARTIGO 1.—OBXECTO DA CONVOCATORIA

Será a formación dunha lista de reserva para a provisión
interina de prazas de subalterno da escala de administración
xeral, subescala subalterna, integradas na agrupación profe-
sional.

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
c a rreira 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 execu-
ción 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 propie-
dade, cando desaparezan as circunstancias que motivaron o
seu nomeamento ou á finalización do proceso selectivo que se
convoque para prover prazas de forma definitiva correspon-
dentes 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 propie-
dade 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 da agrupación profesional, e as complementarias
as que teña asignadas o posto de traballo que se lle adscriba
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 presenta-
ción 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 certificado de escolaridade, 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 discipli-
nario, do servizo de ningunha das administracións
públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios
das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabili-
tación absoluta ou especial para empregos ou carg o s
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo
ou escala de funcionario, ou para exercer funcións simi-
lares 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 incapaci-
dade 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

5.1.—FASE DE CONCURSO. Baremo de méritos alegados:
os aspirantes deberán presentar copia simple da documenta-
ción acreditativa dos méritos alegados, valorándose a forma-
ción 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.

d) B a c h a relato superior, FP2 ou equivalente: 0,1 puntos.

e) Ensinanza Secundaria Obrigatoria ou equivalente: 0,05

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
f o rmación e perfeccionamento que versen sobre materias dire c-
tamente relacionadas coas funcións propias do posto de
traballo ao que se aspira, sempre que os cursos foran impar-
tidos por unha Administración Pública, un Centro Oficial de
F o rmación ou unha institución homologada para impart i r
f o rmación 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.
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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. No seu
defecto, o Tribunal cuantificará en 10 horas cada crédito. Non
se valorarán neste apartado os cursos sobre coñecemento de
idioma galego especificados no apartado seguinte(letra c).

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 (inicia-
ción): 0,60 puntos.

d) Por ter acreditado o nivel Celga 4 ou equivalente (perf e c-
cionamento): 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 infe-
riores a efectos de baremación.

D) Experiencia profesional.—Os servizos prestados acredi-
taranse mediante 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 adminis-
tración pública en prazas da mesma categoría ao solicitado e
integrado no mesmo grupo de titulación (prazas de ordenanza
integradas na agrupación profesional): 0,25 puntos.

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

E) Superación de probas selectivas. Puntuarase a acredita-
ción de ter superado todos os exercicios de probas selectivas
para a acceder a unha praza en propiedade como funcionario
de carreira de igual ou similar categoría con 1 punto.

Só se puntuarán as probas selectivas superadas cunha ante-
rioridade non superior a 5 anos, referida a data de presenta-
ción 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 en contestar por escrito un cuestionario, tipo test, de
30 preguntas con respostas alternativas baseadas no contido do
p rograma anexo á convocatoria durante un período de 30
minutos e determinado polo tribunal inmediatamente antes do
inicio deste exercicio. Este exercicio cualificarase de cero (0) a
dez (10) puntos, sendo necesario para superalo obter un mínimo
de cinco (5) puntos, correspondéndolle ao tribunal determinar
o número de respostas correctas esixido para acadar a puntua-
ción mínima. Neste exercicio cada resposta incorrecta penali-
zará a metade da puntuación de cada pregunta acertada, non
puntuándose as non contestadas. 

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 corre c c i ó n
fonética, gramatical e estilística, así como o emprego dun léxico
adecuado ao tema exposto. 

Este exercicio puntuarase de cero (0) a un (1) punto.

C) Terceiro exercicio practico, obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na realización dun traballo manual tendente a acre-
ditar a correcta aplicación dos coñecementos dos aspirantes e
a súa formación profesional con respecto coas tarefas propias
da praza convocada, durante o período previamente sinalado
polo tribunal. Este exercicio cualificarase entre cero (0) e dez
(10) puntos, sendo necesario obter un mínimo de cinco (5)
puntos para aprobar este exame.

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 coa súa dirección, a
denominación da praza, achegando fotocopia do DNI así como
o currículum vitae e copia simple da documentación acredita-
tiva dos méritos alegados. Os méritos non xustificados na docu-
mentación que se achega á instancia solicitando tomar parte
no concurso-oposición non serán tidos en conta.

Aqueles aspirantes que estén aqueixados por unha minus-
valía poderán incluír solicitude de adaptación dos lugares de
celebración dos exames. Para este caso deberán de aport a r
c e rtificación oficial da minusvalía que lles afecta, expedida
polo órgano competente da Administración Estatal ou Auto-
nómica.

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convo-
catoria 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 Administra-
tivo Común. Os aspirantes que non presenten as solicitudes
directamente no rexistro xeral do Concello deberán comuni-
calo por telegrama, fax, ou outro medio no mesmo día da súa
presentación.

ARTIGO 7.—ADMISIÓN DE PARTICIPANTES

Rematado o prazo de 10 días naturais a concellaría compe-
tente ditará decreto aprobando a lista provisional de admitidos
e excluídos, expresando as causas de exclusións. Esta resolu-
ción 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 enmendarse en calquera momento de
oficio ou a pedimento do interesado.

P o s t e r i o rmente, mediante resolución da concellaría compe-
tente na materia aprobaráse a lista definitiva de admitidos e
excluídos, procederase á designación dos membros do tribunal
cualificador, e convocarase aos aspirantes admitidos mediante
a publicación do devandito decreto 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
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.

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.

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

Concluído cada un dos exercicios da oposición correspon-
dente, o tribunal fará pública, no taboleiro de anuncios do
Concello de Pontevedra, a relación de aspirantes que o supe-
raron con indicación da puntuación obtida. Os aspirantes non
incluídos na lista terán a consideración de non aptos.

ARTIGO 10.—PUBLICACIÓN DOS LISTADOS E VIXENCIA

A lista de re s e rva, 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 re s e rva serán expostas no taboleiro de anuncios do Concello
de Pontevedra para coñecemento dos interesados e demais
efectos legais.

A lista de espera elaborada segundo o establecido neste
artigo terá unha duración 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 funciona-
rios interinos que ocupen postos de traballo ao amparo destas
listas de reserva cesarán automaticamente cando finalice cada
p roceso selectivo para a provisión en propiedade de prazas
correspondentes a súa categoría.

ARTIGO 11.—FUNCIONAMENTO DA LISTA DE RESERVA

Cando sexa necesario proceder aos correspondentes chama-
mentos 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 12.—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 13.—PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESIXIDOS PARA ACCEDER A PRAZA. 

Cando se tramite o expediente de nomeamento do aspi-
rante, antes do seu nomeamento e toma de posesión e no prazo
dos 3 días hábiles seguintes a aquel en que se lle re q u i r a ,
p resentará no Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra os
documentos que se especifican seguidamente:

1. Copia autenticada ou fotocopia do título esixido na art i g o
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 Adminis-
tracións 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 enfermi-

dade 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 documen-
talmente as condicións e requisitos xa demostrados para obter
o seu anterior nomeamento, debendo presentar cert i f i c a c i ó n
da Administración ou Ente Público do que dependan, acredi-
tando a súa condición e cantas circunstancias consten na súa
folla de servizo.

ARTIGO 14.—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 Contencioso-
Administrativa.

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

ARTIGO 15.—PUBLICACIÓNS NO TABOLEIRO

Aos efectos de notificacións e publicacións relacionados co
procedemento de selección regulado nas presentes bases regu-
ladoras, 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 Pro v i n c i a .

ANEXO. PROGRAMA RELATIVO Á FASE DE OPOSICIÓN

A) PARTE XERAL

1. A Constitución española de 1978: significado e estruc-
tura. Principios xerais. Reforma da Constitución.
Dereitos e deberes fundamentais dos españois. Garantía
e suspensión.

2. A Administración local. Principios constitucionais e a
súa regulación actual. Entidades que comprende. O
municipio e as súas competencias. Servicios mínimos
obrigatorios.

3. O Goberno municipal. O Pleno da Corporación. O
Alcalde. A Xunta de Goberno Local. As Comisións Infor-
mativas. Outros órganos complementarios e os grupos
políticos municipais. Municipios de gran poboación:
municipios de aplicación, organización e funcionamento
dos órganos municipais necesarios e xestión económica-
financeira.

4. O persoal ao servizo da Administración local. Instru-
mentos para a ordenación e organización do persoal.
Clasificación do funcionariado local e as súas funcións.
Adquisición e perda da condición de funcionario. O
persoal laboral ao servizo da Administración local. Os
directivos públicos locais. O persoal eventual.

5. Idea xeral sobre o procedemento administrativo. Fases
do procedemento administrativo común. O deber de
resolver e notificar. Os expedientes administrativos e o
seu arquivo.

B) PARTE ESPECÍFICA

1. Dereitos e deberes dos funcionarios locais. Retribucións
e protección social dos funcionarios locais. Réxime disci-
plinario dos funcionarios locais e situacións administra-
tivas dos funcionarios.

2. O re x i s t ro de documentos. Comunicacións e notifica-
cións. A práctica das notificacións. O cidadán como
cliente da Administración. O estatuto dos veciños. A
atención ao público. A oficina de información ao
cidadán.

3. A casa consistorial. Organización da administración
municipal. Servicios de conserxería.

4. Máquinas auxiliares de oficina: fotocopiadora, destru-
tora de documentos, telefax e outras análogas. Utiliza-
ción e mantemento.

5. Maquinaria e utensilios empregados pola brigada muni-
cipal de obras, xardinería, fontanería e electricidade.
Conservación e mantemento de edificios públicos: repa-
racións de mobiliario, eléctricas, de fontanería, de insta-
lacións, de xardinería, de carpintería.”
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Contra o precedente acordo, que pon fin á vía administra-
tiva, 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 directa-
mente 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 re p o s i c i ó n ,
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 inte-
resados 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, 9 de febre i ro de 2009.—O Concelleiro de
Goberno Responsable da Área de Persoal e Réxime Interior,
José Antonio García Lores. 2009001606

! ! !

C AT O I R A

E D I C T O

Por Resolución da Alcaldía de data 19 de decembro de 2008,
de acordo co disposto na L.R.B.R.L. e na Disposición Transi-
toria Cuarta. Consolidación de Emprego Temporal, da Lei
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empre g a d o
Público, e previo acordo coas centrais sindicais con represen-
tación municipal, aprobáronse as Bases Reguladoras, Xerais e
Específicas, que se fan públicas nos seguintes términos:

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO
CONCELLO DE CAT O I R A

(Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público)

En cumprimento do establecido na L.R.B.R.L. e na Lei
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empre g a d o
Público, faise público que por Resolución da alcaldía do 19 de
decembro de 2008, aprobouse a convocatoria e as bases que
rexerán a provisión, polo procedemento de concurso-oposición
por consolidación de emprego de 7 prazas de persoal laboral
fixo ocupadas interinamente no Concello de Catoira.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa,
poderase interpor recurso de reposición ante a Alcaldía deste
Concello, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó
da última publicación do anuncio nos boletíns oficiais corres-
pondentes, ou ben, directamente, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ou
nos xulgados do Contencioso-Administrativo no prazo de dous
meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que
se poida interpor calquera outro recurso que se considere pert i-
nente. 

O texto íntegro das bases aprobadas insírese a continua-
ción:

Bases xerais, bases específicas e convocatoria do proceso
de provisión de sete prazas de persoal laboral fixo integradas
no cadro de persoal laboral do Concello de Catoira polo proce-
demento de concurso-oposición por consolidación de emprego.

BASES XERAIS

PRIMEIRA.—OBXECTO

As presentes convocatoria e bases teñen por obxecto a re g u-
lación dos procesos selectivos de persoal para a provisión de 7
prazas de persoal laboral fixo, que de seguido se relacionan,
vacantes no cadro de persoal laboral do Concello de Catoira,
polo procedemento de concurso-oposición por consolidación
de emprego:

— 1 praza de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local
e Cultural, para os departamentos de Emprego e Desen-
volvemento Local e Cultura.

— 1 praza de Educador/a Familiar, para os departamentos
de Servizos Sociais.

— 1 praza de Auxiliar de Biblioteca, para o Departamento
de Cultura.

— 1 praza de Peón de Servizos-Conductor, para o Servizo
de Limpeza

— 3 prazas de Peón de Servizos, para o Departamento de
Obras, Mantemento e Servizos.

SEGUNDA: REQUISITOS DOS ASPIRANTES

1.—Para poder participar nos procesos selectivos será nece-
sario reunir os requisitos que de seguido se relacionan, sen
prexuízo do que establezan as respectivas bases específicas de
cada unha das prazas ofertadas.

a ) . — Ter nacionalidade española, ou ser nacional dun
Estado membro da Unión Europea, ou doutro Estado, de
conformidade co establecido no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12
de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.

b).—Ter cumpridos os 18 anos de idade.

c).—Non padecer enfermidade, nin defecto físico, ou
psíquico incompatible co desempeño das corre s p o n d e n t e s
funcións.

d).—Non estar separado/a do servizo de ningunha adminis-
tración pública en virtude de expediente disciplinario, nin
atoparse inhabilitado, por sentencia firme, para o exercicio das
funcións públicas.

e).—Non estar incurso en causa de incapacidade ou incom-
patibilidade que determine a lexislación vixente.

f).—Estar en posesión ou en condicións de obter o título
académico esixido nas bases específicas de cada praza na data
en que remate o prazo de presentación de instancias. No caso
de titulacións obtidas no estranxeiro deberase ter a credencial
que acredite a súa homologación.

g).—Calquera outro requisito que se fixe nas Bases Espe-
cíficas de cada convocatoria.

2 . — Todos os requisitos esixidos no apartado anterior
deberán posuílos os/as aspirantes o día que remate o prazo
para presentar as solicitudes e conservalos, polo menos, ata a
data do seu nomeamento como persoal do Concello, no seu
caso.

TERCEIRA. SOLICITUDES

1.—As persoas que desexen participar nos procesos selec-
tivos convocados deberán facelo constar mediante unha
instancia dirixida ó Alcalde no que consten os datos do/da soli-
citante, domicilio, teléfono de contacto, DNI e proceso selec-
tivo no que pretende part i c i p a r. O feito de presentar a solicitude
de participación implica que o/a interesado/a reúne todos e
cada un dos requisitos esixidos nestas bases xerais e nas bases
específicas da praza á que se presentan, na data en que remate
o prazo para a presentación de instancias.

2.—A solicitude irá acompañada da seguinte documentación:

Fotocopia cotexada do DNI, ou do documento que acredite
a súa nacionalidade.

Relación dos méritos que se aleguen, e os documentos acre-
ditativos ou fotocopias cotexadas de todos e cada un dos
méritos alegados que sexan puntuables, segundo as bases espe-
cíficas que correspondan.

Acreditación de ter aboados os dereitos de exame.

3.—O prazo para presentar as solicitudes será de 15 días
hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación da
convocatoria no Boletín Oficial do Estado, mediante extracto,
e previa publicación do texto íntegro das bases e a convoca-
toria no Boletín Oficial da Provincia e o extracto no Diario
Oficial de Galicia.

4.—A presentación de solicitudes poderá facerse ben no
rexistro xeral do Concello, ben en calquera das formas esta-
blecidas no art. 38.4, da Lei 30/92 de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo común.


