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EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO

SERVIZO DE RECURSOS HUMANOS

Anuncio

Como complemento do Anuncio da Convocatoria para a provision definitiva da praza "TECNICO DE
ADMINISTRACION XERAL, AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL", publicado no BoletIn
Oficial da Provincia nümero 39 de 15 de febreiro de 2019, faise publicas as Bases que rexeran o
procedemento selectivo asI coma a instancia para participar.

BASES ESPECIFICAS PARA 0 ACCESO A UNHA (1) PRAZA DE PERSOAL FUNCIONARIO,DENOMINADA:
"TECNICO DE ADMINISTRACION XERAL, AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL", CLASIFICADA
NA ESCALA DE ADMINISTRACION XERAL, SUBESCALA TECNICA, GRUPO A, SUBGRUPO Al, DO CADRO DE
PERSOAL FUNCIONARIO DA DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO.

1a. OBXECTO.

E obxecto das presentes Bases EspecIficas complementar o procedemento xeral de selección estabiecido nas
Bases Xerais para acceso a prazas de persoal funcionario da Deputación Provincial de Lugo.

2. SISTEMA DE SELECCION.

o sistema de selección será o de CONCURSO-OPOSICION, de acordo co establecido no R.D. 896/91, polo que se
estabiecen as regras básicas e programas mInimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos
funcionarios de Administración Local, e ao determinado no artigo 74.1 do RD 364/95 de 10 de marzo, xa que
este sistema permite valorar, ademais dos coñecementos, a experiencia e formaciôn compiementaria,
relacionados co contido funcional da praza.

Ao estar inciuIda esta praza dentro dun Plan de Consolidación de Emprego temporal, na fase de concurso
valorarase a experiencia profesional no desempeño das funciôns do posto realizarase so a persoa aspirante que
acredite ter a condición de persoal funcionario interino ou de persoal contratado laboral na mesma praza/ posto
que se convoca, con anterioridade ao 1 de xaneiro do 2005, e a continuara tendo na data de finalización do
prazo de presentación de solicitudes, conforme ao previsto na Disposición Transitoria 4a do Real decreto

Grupo Clasificación N° VAC. N° DENOMINACION data publicacion
PRAZA/ Bop
posto

___________________ ___________________

_________

Al
____________________________

Escala de Administración Xeral,
_________

1 828/1255 TAX - AXENTE DE OEP ano 201 7
Subescala Técnica , con EMPREGO E BOP de 30/1 2/201 7
funcións de Axente de DESENVOLVEMENTO (N° 298)
Emprego e Desenvolvemento LOCAL
Local

Lexislativo 5/201 5, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do EBEP.

3a CARACTERISTICAS DAS PRAZAS E COMETIDO FUNCIONAL.

3a .- CARACTERIZACION DA PRAZA.

A devandita praza atópase dotada no Orzamento vixente desta Entidade, correspondéndolies as contias que
anualmente se fixen polos conceptos retributivos establecidos no artigo 23 da Lei 30/1 984, de 2 de agosto, de
Medidas para a Reforma da Función POblica e daqueloutras disposicións aplicabies nesta materia.

3a2 COMETIDO FUNCIONAL.

Atendendo ao réxime xurIdico desta praza, o seu cometido funcional establécese conforme ao Real Decreto
Lexislativo 5/201 5, de 30 de outubro, polo que se aproba 0 texto refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado PcibIico; nos artigos 167 a 175 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se
aproba o Texto Refundido das disposicions legais vixentes en materia de réxime local.

En canto ao contido funcional do correspondente posto de traballo, AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO
LOCAL, será o sinalado na vixente Relación de Postos de Traballo ou, se é o caso, disposición que a substitüa.
Asemade a persoa ocupante realizará as funcións que lies sexan atribuIdas por calquera outra norma ou polo
correspondente superior xerárquico.

4a REQUISITOS ESPECIFICOS DOS ASPIRANTES.

De acordo co apartado c) do artigo 135 do RD Lexislativo 781/86, de 18 de abril; co artigo 25 da Lei 30/84, de
2 de agosto; e co apartado e) do artigo 56 do Real Decreto Lexislativo 5/201 5, de 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Piiblico (EBEP), será necesario estar en
posesión dalgiTh dos tItulos académicos, para o acceso libre a praza convocada, que se sinalan:
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N°
VAC.

DENOMINACION TITULOS ACADEMICOS
________________________________________________

TECNICO/A DE ¯ Graduado/a ou Licenciado/a Universitario/a na rama do
1 ADMINISTRACION XERAL- coñecemento de Ciericias Sociais e XurIdicas (Dereito,

AXENTE DE EMPREGO E Ciencias Empresariais, etc.)
DESENVOLVEMENTO LOCAL ¯ Titulacións de Licenciatura ou Grado Universitarlo que

houberan sido admitidas nas Ordes de convocatoria da Xunta
de Galicia para a desempeño das funcións de Axente de
Emprego e Desenvolvemento Local.

________ ____________________________

Titulacións eguivalentes.

5a PROCEDEMENTO DE SELECCION: CONCURSO- OPOSICION.
5a FASE DE OPOSICION: (TOTAL 50 puntos)

0 procedemento de selecciOn, na Fase de oposición, constará dos seguintes exercicios:

5aL. PRIMEIRO EXERCICIO.

A elección do Tribunal o primeiro exercicio poderá consistir nas seguintes opcións:

a) Na exposición por escrito dun tema de carácter xeral relacionado co apartado A) MATERIAS COMUNS do
programa, que se recolle no Anexo I destas Bases EspecIficas; sen que teña que aterse aos epIgrafes concretos
dos temas, cun tempo máximo para realizalo de sesenta minutos.

b) Na exposición por escrito dun tema seleccionado por sorteo entre as contidos no apartado A) MATERIAS
COMUNS do programa, que se recolle no Anexo I destas Bases EspecIficas; sendo neste caso o tempo maxima
para realizar a exercicio sesenta minutos.

c) Nun exercicio tipo test sobre as cantidos do apartado A) MATERIAS COMUNS do programa, que se recolle no
Anexo I destas Bases EspecIficas; co nümero de preguntas que considere o Tribunal, en función do nümero de
temas deste apartado, con tres respastas alternativas en cada pregunta, que abarque a totalidade do programa
de materias comüns. 0 tempo maxima para realizar a exerciclo determinarao o Tribunal en función do nmero
de preguntas que conteña o test, sen que poida ser inferior a 40 segundos por pregunta nm superior a 1 minuto
30 segundos por pregunta.

0 Tribunal elaborará o exame tipo test e fixará as criterios para a sUa corrección, podendo penalizar as
respostas erróneas ou establecer outros criterios obxectivos de corrección.

Este exercicio - no caso de que se opte polas modalidades a) ou b)- será lido polas persoas aspirantes diante do
Tribunal, na data que este determine podendo asistir a dita lectura as demais persoas aspirantes.

Este exerciclo E obrigatorio e eliminatorio; puntuarase de 0 a 10 puntos sendo a puntuación minima 5
puntos para superar o exercicio.

sai .2.- SEGUNDO EXERCICIO.

Consistirá na exposición por escrito de numero de temas, seleccionados por sorteo, igual aos subapartados ou
bloques en que se divida o apartado do temario relativo a MATERIAS ESPECIFICAS, que se recolle no Anexo I
destas Bases EspecIficas.

0 sorteo realizarase a razón de un tema por cada subapartado. Nese sentido, o apartado relativo a materias
especIficas canterá as seguintes subapartados ou bloques:

I Grupo A, subgrupo Al 4 subapartados ou bloques

o tempo maxima para a realización do segundo exercicio será determinado polo Tribunal en función do nümero
de subapartados dos determinados nas bases da convocataria, sen que poida ser inferior a 45 minutos por tema
nm superior 240 minutos en total.

Este exercicio será lido polas persoas aspirantes diante do Tribunal, na data que este determine, podendo asistir
a mencionada lectura as demais persoas aspirantes.

O Tribunal poderá formular preguntas sobre o contido dos temas ou solicitar aclaracións en relación coa proba
realizada de xeito que lie permita formar unha opinion máis precisa dos coñecementos de cada persoa
aspirante.

Este exercicio ten carácter obrigatorlo e eliminatorio; puntuarase de 0 a 20 puntos, sendo necesario obter
un minimo de 10 puntos para superar o exercicio.

5a13 TERCEIRO EXERCICIO.

0 terceiro exercicio consistirá nunha proba práctica sobre as temas contidos no apartado B) MATERIAS
ESPECIFICAS, que se recolie no Anexo I destas Bases EspecIficas; proba que será establecida libremente polo
Tribunal e terá par obxecto comprobar a aplicación practica dos coñecementos que se incláen no programa nun
suposto concreto que responda as funcións ou tarefas das prazas/postos de traballo que se convocan.
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1. 0 Tribunal proporá un exercicio e realizarase no tempo máximo de 180 minutos.

Este exercicio poderá ser lido polas persoas aspirantes diante do Tribunal, a proposta deste, na data que
determine, podendo asistir as demais persoas aspirantes.

o Tribunal poderá formular preguntas sobre o contido do exercicio ou solicitar aclaracións en relaciOn coa proba
realizada de xeito que lie permita formar unha opinion máis precisa das habilidades profesionais de cada persoa
aspirante.

Este exercicio terá carácter obrigatorio e eiiminatorio. Puntuarase de 0 a 20 puntos, sendo necesario obter
un mInimo de 10 puntos para superalo.

51 .4.- CUARTO EXERCICIO. PROBA DE GALEGO.

o artigo 51 da Lei 2/201 5, de 29 de abrii, da Lei do Emprego Pübiico de Galicia, establece: '.. para lie dar
cumprimento a norma/ización do idioma ga/ego nas administracións pab/icas de Ga/ida e para garantir o
dereito ao uso do ga/ego nas reiaciOns coas administracións piblicas no ámbito da Cornunidade Autónoma, asI
como a prornoción do uso normal do ga/ego por parte dos poderes pablicos de Ga/ida, nas probas selectivas que
se realicen para o acceso aos postos das administraciôns pab/icas incluldas no dmbito de ap/icaciOn desta lei
incluirase un exame de ga/ego, agOs pava aque/as persoas que acrediten o coñecemento da lingua ga/ega
conforme a normativa vixente. As bases das convocatorias dos procesos se/ectivos estab/ecerdn o carácter e, de
ser o caso, a va/oración do coñecemento da lingua ga/ega'

En cumprimento do sinalado, a proba de galego consistirá na tradución dun texto de castelán para galego ou de
galego para casteián, eiixido por sorteo de entre dous textos propostos polo Tribunal. Para superar a proba é
necesario obter a resultado de apto.

Estarán exentos da reaiización da proba de galego as persoas aspirantes que acrediten posuir, dentro do prazo
de presentacion de solicitudes, o nivel de Celga 4 ou estudos equivalentes.

Esta proba é obrigatoria e eliminatoria, e, dada que a sáa finalidade e supiir a acreditación do nivei de
coñecemento do idioma galego, non se lie atribe puntuación especifica, cuaiificándose de "apto" ou 'non apto"

6. PROCEDEMENTO DE SELECC1ON: FASE DE CONCURSO.

6.1. FASE DE CONCURSO (TOTAL 33 puntos).

Rematada a fase de oposición, procederase a realizar a fase de concurso aos/ás aspirante/s que superaran a fase
de oposición.

6.1 .L- BAREMO DE MERITOS
A) EXPERIENCIA PROFESIONAL

En apiicación do previsto na Disposición Transitoria 4a do EBEP, sobre consoiidación de emprego temporal,
vaiorarase a experiencia profesional, coma funcionario ou contratado laboral segundo as seguintes criterios ata
un maxima de 1 8 puntos:

a) Por desempeñar a praza/posto de TAX-AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL, na Deputación
Provincial de Lugo, na condición de funcionario interino ou contratado laboral, vaiorarase a razón de 0,1 5
puntos por mes.

b) Polos anos de servizo prestados na Deputación provincial de Lugo nun posto/emprego coma Axente de
Desenvolvemento Locai/Axente de Emprego/Axente de Emprego e Desenvoivemento Local, vaiorarase a razón
de 0,075 puntos par mes, se fose do mesmo grupo de titulación; e 0,050 se fose dun grupo de tituiación
inmediato inferior.

A acreditaciôn da experiencia reaiizarase mediante informe de vida laboral actualizado, que acredita o tempo

cotizado e a grupo de cotización; acompañado do contrato laborai ou no seu defecto a recibo de nómina a
efectos de acreditar cada un do emprego ou empregos desempeñados.

A experiencia tamén poderá acreditarse mediante certificado oficial de servizos que exprese a praza, posto ou
emprego desempeñado/s, asi como o tempo de desempeño en cada praza/s, pasta/s ou emprego/s, con
indicación do réxime de vincuiación xurIdica en cada un dos supostos antes mencionados. Tamén poderá
acreditarse mediante informe de vida laboral actualizado acompañado do documento, ou documento de toma

de posesión dos distintas prazas, postos ou empregos desempeñados.

A puntuación total deste apartado non poderá superar 18 puntos.

B) ANOS DE DESEMPEFIO DAS FLJNCIONS DE AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL /AXENTE
DE DESENVOLVEMENTO LOCAL! AXENTE DE EMPREGO.

Vaiorarase as anos de desempeño das funcións de Axente de Desenvolvemento Locai/Axente de
Emprego/Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, coma funcionario ou contratado iaborai segundo os
seguintes criterios ata un maxima de 5 puntos:
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Polos anos de servizo prestados nas Administracións Püblicas nun posto/emprego como Axente de
Desenvolvemento Local/Axente de Emprego/Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, valorarase a razón
de 0,024 puntos por mes, se fose do mesmo grupo de titulacion; e 0,016 puntos por mes, se fose dun grupo
de titulación inmediato inferior.

A acreditación da experiencia realizarase mediante informe de vida laboral actualizado, que acredita o tempo
cotizado e o grupo de cotización; acompañado do contrato laboral ou no seu defecto o recibo de nómina a
efectos de acreditar cada un do emprego ou empregos desempeñados.

A experiencia tamén poderá acreditarse mediante certificado oficial de servizos, expedida pola Administración
PLblica na que se teñan prestado servizos, que exprese a praza, posto ou emprego desempeñado, asI como 0

tempo de desempeño en cada praza/s, posto/s ou emprego/s, con indicación do réxime de vinculación
xurIdica en cada un dos supostos antes mencionados. Tamén poderá acreditarse mediante informe de vida
taboral actualizado acompanado do documento, ou documento de toma de posesión dos distintas prazas,
postos ou empregos desempeflados.

A puntuación total deste apartado non poderá superar 5 puntos.

C) FORMACION
Valorarase a formación que sexa 1ti1 ou relevante para o desempeño da praza e do posto de traballo ao que
opta, ata un máximo de 10 puntos, segundo os seguintes criterios:

B. 1. Titulacións académicas oficiais.

A puntuación maxima neste apartado será de 2 puntos.

Valoraranse as titulacións académicas oficiais, distintas a invocada e acreditada para participar na convocatoria,
sempre que o Tribunal considere que son relevantes para a realización das funcións da praza/ posto a que se
opta, confornie aos seguintes criterios e puntuación:

Licenciatura: 1

¯ Grao/Máster: 1

A acreditación deste mérito realizarase mediante copia compulsada da/s titulacións.

A puntuacion total deste subapartado non poderá superar 2 puntos.

B.2. Cursos e xornadas, relacionaclas e relevantes para o desempeño das funcións da praza/ posto que
se convoca:

Valoraranse segundo a seguinte táboa e ata un máximo de 6 puntos:

TIPO DE CURSOS OU ACCIONS FORMATIVAS PUNTUACION POR HORA
Asistencia. 0,005
Aproveitamento. 0,010
Impartir cursos, xornadas, seminarios ou conferencias 0,020

Non se terán en conta as asignaturas ou materias aprobadas que formen parte de titulacións académicas,
incluIdos os master oficiais e master e cursos impartidos polas Universidades baixo a denominación de tItulos
propios.

Os cursos de informática valoraranse sempre que o Tribunal considere que son ütiles ou relevantes para a
realización das funcións da praza/ posto a que opta, aplicando, nese caso, os mesmos criterios de puntuación
sinalados anteriormente.

A acreditaciOn deste mérito realizarase mediante copia compulsada da/s diploma acreditativo ou certificado
acreditativo ou calquera outro documento con validez legal respecto a realizaciôn do/s cursos xornadas no que
conste: denominación, contido, nimero de horas, determinación si este é de asistencia, aproveitamento ou
importación e entidade que organiza.

A puntuacion total deste subapartado non poderá superar 6 puntos.

B. 4. Idioma Galego

CURSOS DE LINGUAXES ESPECIFICOS Puntuación

Curso Medio de Linguaxe Administrativa galega ou Curso Medio de linguaxe xurIdica 1galega ou cursos que teñan a mesma validez

Curso Superior de Linguaxe Administrativa galega ou Curso Superior de linguaxe xurIdica 1galega cursos que teñan a mesma validez
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A acreditación deste mérito realizarase mediante copia compulsada da/s diploma acreditativo ou certificado
acreditativo ou calquera outro documento con validez legal respecto a realización a actividade obxecto de
valoración, que permita apreciar con claridade o contido, a dimension da acción correspondente.

A puntuación total deste subapartado non poderá superar 2 puntos.

ANEXO I.

PROGRAMA DE ACCESO

A) MATERIAS COMUNS (18 temas).

1. A ConstituciOn Española de 1978. Estrutura e principios xerais. 0 Tribunal Constitucional. Procedemento de
reforma.

2. Os dereitos e deberes fundamentals dos cidadáns na Constitución Española de 1 978. A protección e
suspension dos dereitos fundamentais.

3. A Coroa. As funcións constitucionais do Rel. 0 referendo. As Cortes Xerais. ComposiciOn, elección e
disolución. Atribucións. 0 Defensor do Pobo e o Tribunal de Contas.

4. 0 Goberno na Constitución española de 1978. A designacion e a remoción do Presidente do Goberno. As
funcións do Presidente do Goberno.

5. 0 Poder Xudicial. Regulación constitucional da Xustiza. 0 Consello Xeral do Poder Xudicial.

6. Organización territorial do Estado. Distintas Administracións Pciblicas. A Administración do Estado.
Administración central e periférica. A Administración Institucional.

7. As Comunidades AutOnomas na Constitución Española de 1 978. Competencias das Comunidades AutOnomas.

8. A Organización institucional das Comunidades Autónomas. 0 Estatuto de AutonomIa de Galicia. OrganizaciOn
institucional da Comunidade Autónoma de Galicia. Competencias.

9. 0 réxime local español: principios constitucionais. Regulación xurIdica. A autonomIa local na Constitución
española de 1 978.

10. A provincia no réxime local. Organos de decision colexiados e unipersonais; organización
complementaria.

11. A Administración Püblica na Constitución. Principios de actuación das Administracións PuThlicas: eficacia,
xerarquIa, descentralización, desconcentración e coordinación.

1 2. Sometemento da Administración a Lel e ao Dereito. 0 principlo de legalidade.

1 3. As fontes do Dereito Püblico. Normas supraestatais. Normas estatais. Normas autonómicas. Normas
locais.

14. 0 procedemento administrativo comün. Os interesados. Eases do procedemento administrativo comün.
Princi pais documentos do expediente admin istrativo.

1 5. A responsabilidade da Administración. A responsabilidade das autoridades e persoal ao servizo das
Administración Pciblicas.

16. 0 persoal ao servizo da Administración Local. Clases. 0 ingreso na función püblica. A carreira
administrativa. Adquisicion e perda da condición de funcionario. As situacións administrativas. 0 sistema
retributivo.

1 7. Incompatibilidades. Dereitos e deberes dos empregados püblicos. 0 cOdigo de conduta. Principios éticos
e de conduta. Código disciplinario.

18. A Deputación de Lugo e as suas competencias. 0 Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de
Lugo.

B) MATERIAS ESPECIFICAS.

BLOQUE 1(1 7 temas)

1. 0 ordenamento xurIdico- administrativo: 0 dereito da Union Europea: Tratados e Dereito derivado. A
Constitución. As leis estatais e autonómicas. Tipos de disposicións legais. Os tratados internacionais.

2. 0 Regulamento: concepto e clases. A potestade regulamentaria. Procedemento de elaboración. Eficacia do
Regulamento. LImites da potestade regulamentaria. Defensa contra os Regulamentos ilegais. A costume. Os
principios xerais do Dereito. A xurisprudencia. A doutrina cientIfica.

3. 0 administrado versus cidadán: concepto e clases. A capacidade dos cidadáns e as sias causas modificativas.
O Estatuto do cidadán: dereitos subxectivos e intereses lexItimos, diferenzas entre ambos conceptos e obrigas.

4. 0 acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: a motivación e forma.
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5. A eficacia dos actos administrativos: o principio de autotutela declarativa. Condicións. A notificación: contido,
prazo e practica. A notificación defectuosa. A publicación. A aprobación por outra Admiriistración. A demora e
retroactividade da eficacia. A executividade dos actos administrativos. A coacción administrativa directa. A via de
fe Ito.

6. A invalidez do acto administrativo. Supostos de nulidade de pleno dereito e anulabilidade. 0 principlo de
conservación do acto administrativo. A revision de actos e disposición pola propia Administración: supostos. A
acción de nulidade, procedemento, IImites. A declaración de lesividade. A revogación de actos. A rectificación de
erros materials ou de feito.

7. A terminación do procedemento. A obriga de resolver. Contido da resolución expresa: principios de
congruencia e de non agravación da situación inicial. A terminación convencionais. A falta de resolución expresa:
réxime de silencio administrativo. 0 desistimento e a renuncia. A caducidade.

8. Recursos administrativos: principios xerais. Actos susceptibles de recurso administrativo. Regras xerais da
tramitación dos recursos administrativos. Clases de recursos. As reclamacións administrativas previas ao
exerciclo de accións civIs e laborais. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación,
mediación e arbitraxe.

9. A xurisdición contencioso-administrativa: natureza, extension e Ilmites. Sistemas de organización: evolución
histórica e réxime espanol vixente. Organos e competencias do contencioso-administrativo.

10. 0 recurso contencioso-administrativo. As partes. Actos impugnables. Procedemento ordinario. Medidas
cautelares. A sentenza. Outras formas de terminación do procedemento.

11. Acceso electrónico dos cidadáns aos servizos püblicos. Sede electrónica. ldentificaciôn e autenticación.
Rexistros, comunicacións e notificacións electrónicas. A xestión electrónica dos procedementos.

12. Normativa de aplicación en materia de contratación administrativa no ámbito do sector püblico. Os
contratos do sector püblico: obxecto e ámbito da Lei de Contratos do Sector Püblico. Tipos de contratos do
sector piblico. Contratos suxeitos a regulaciOn harmonizada. Réxime xuridico dos contratos administrativos e
os de dereito privado; os actos separables. Os principios xerais da contratación do sector püblico. Contido
mInimo dos contratos. 0 réxime de invalidez dos contratos e o recurso especial en materia de contratación.

1 3. As partes nos contratos do sector püblico. Os órganos de contratación. A capacidade e solvencia dos
coritratistas. Prohibicións, Clasificación. A sucesión do contratista.

14. Preparación dos contratos polas Administracións Püblicas. 0 prezo, o valor estimado. A revision de
prezos. Garantias na contratación do sector püblico. Clases de expedientes de contratación. Procedementos e
formas de adxudicación dos contratos. Criterios de adxudicación. Execución e modificación dos contratos
administrativos. Prerrogativas da Administración. Extinción. A cesión dos contratos e a subcontratación.

1 5. 0 contrato de obras. ActuaciOns administrativas preparatorias. Formas de adxudicación. Execución,
modificación e extinción. A cesión do contrato e subcontrato de obras. Execución de obras pola propia
Administración.

16. 0 contrato de concesión de obras. 0 contrato de concesión de servizos. 0 contrato de subministración.
0 contrato de servizos. Os contratos mixtos.

1 7. A actividade subvencional das Administración Pciblicas. Procedemento de concesión e xestión das
subvencións. Reintegro de subvencións. Control financeiro. lnfraccións e sancións administrativas en materia de
s u bye n ci on s.

BLOQUE 11(19 temas)

18. A provincia no réxime local. A DeputaciOn de Lugo e as süas competencias. 0 Regulamento organico da
Deputación Provincial de Lugo (BOP n° 056 do 10/03/2011): Organos de decision colexiados e unipersoais e
organización complementaria. Organos de xestión descentralizada para a xestión dos servizos e órganos de
xestión administrativa.

1 9. As competencias nas Entidades Locals (municipios e provincia): competencias propias, delegadas e
competencias distintas das propias. A sostibilidade financeira da facenda local como condición do exerciclo das
competencias. Os convenios sobre o exercicio de competencias e servizos locals. A cooperación municipal. A
coordinación na prestacion de determinados servizos polas Deputacións Provincials.

20. lntervención administrativa na propiedade privada. A expropiaciOn forzosa: concepto, evolución e
elementos. Procedemento xeral da expropiación.

21. GarantIas xurisdicionais da expropiación. A reversion do ben expropiado. A tramitación de urxencia.
Procedementos especiais.

22. Procedementos para facer efectiva a responsabilidade patrimonial. Procedemento xeral. Procedemento
abreviado. Responsabilidade das Autoridades e persoal ao servizo das AdministraciOn Piblicas: Plantexamento
xeral, casos no que proceda a responsabilidade patrimonial e procedemento para a esixencia da
responsabilidade patrimonial.
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23. A potestade sancionadora: concepto e significado. Principios do exercicio da potestade sancionadora. 0
procedemento sancionador e a süas garantIas. Medidas sancionadoras administrativas. 0 efectos accesorio de
determinadas infraccións. Especial referencia a potestade sancionadora local.

24. Os bens das Entidades Locals. Bens de dominlo piblico local. Bens patrimoniais. Bens comunais.
Adquisición de bens por parte das Entidades locals. Alteración da cualificación xurIdica dos bens locals.
lnventario de bens. Prerrogativas das entidade locals para a defensa do seus bens.

25. As formas de acción administrativa das entidades locals. El fomento. La actividade da policla: a intervención
administrativa local na actividade privada. As autorizacións administrativas: as sáas clases. 0 réxime das
licenzas. A comunicación previa e a declaración responsable.

26. A iniciativa püblica económica das Entidades Locals e a reserva de servizos. 0 servizo pi1b11co nas entidades
locals. Os modos de xestión. Especial referencia a concesión de servizos e a empresa püblica local. 0 consorcio.

27. Os créditos do orzamentos de gastos: delimitación, situación e nivel de vinculación xurIdica. As
modificacións de crédito: clases concepto, financiamento e tramitación.

28. A execución do orzamento de gastos e de ingresos: Os pagamentos a xustificar. Os anticipos de caixa fixa.
Os gastos de carácter plurianual. A tramitación anticipada de gastos. Os proxectos de gasto. Os gastos con
financiamento afectada: especial referenda as desviacións de financiamento.

29. Estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira. Principios xerais. Obxectivos de estabilidade
orzamentaria, a débeda püblica e da regra de gasto para as Corporacións locals: establecemento e
corisecuencias asociadas ao seu incumprimento. Os Plans económico- financeiros: contido, tramitación e
seguimento. Plans de axuste e de saneamento financeiro. Subministración de información financeira das
Entidades Locals.

30. A tesourerla das Entidades Locals. Réxime xurIdico. 0 principio de unidade de caixa. Funcións da
tesourerla. Organización. Situación dos fondos: a caixa e as contas bancarias. A realización de pagamentos:
prelaciôn, procedementos e medios de pagamento 0 cumprimento do prazo nos pagamentos: o perIodo medlo
de pagamento. 0 estado de conciliación.

31. A planificacion financeira. 0 plan de tesourerla e o plan de disposición de fondos. A rendabilización de
excedentes de tesoureria. As operacións de tesourerIa. 0 risco de tipos de interese e de cambio nas operación
financeiras.

32. A potestade regulamentaria das Entidades locals en materia tributaria: contido das ordenanzas fiscais,
tramitadión e réxime de impugnadión dos actos de imposición e ordenación de tributos. 0 establecemento de
recursos non tributarios.

33. Os impostos locals: Imposto sobre Bens lnmobles, Impostos sobre actividades económicas, lmposto sobre
Construcións, lnstalacións e Obras, Impostos sobre VehIculos de Tracción Mecánica. A sia natureza. Feito
impoñible. Suxeito pasivo. Exencións e bonificacións. Base impoñible: o valor catastral. Base liquidable. Cota,
devengo e perlodo impositivo.

34. Instrumentos e técnicas de planificación e ordenación dos recursos humanos. Plan de ordenación de
Recursos Humanos. Cadro de persoal. Oferta de emprego püblico. Libro de Rexistro de Persoal. Análise e
Valoración de postos de traballo e Relación de Postos de Traballo. A provision dos postos de traballo.

35. 0 persoal ao servizo da Administración Local. Clases. Dereitos e deberes dos empregados püblicos.
Adquisición e perda da relación de servizo. As situaciôns administrativas. Réxime disciplinario.

36. 0 persoal laboral nas entidades locais. Clases. A representación dos traballadores nas entidades locals. A
negodiación colectiva e os convenios colectivos. A Seguridade Soda

BLOQUE III (20 temas)

37. 0 concepto de desenvolvemento local. Evolución. 0bxectivos e caracterIsticas.

38. 0 desenvolvemento Local. Definición. Ambitos e principios de Actuación. Factores e actores.

39. 0 axente de emprego e desenvolvemento local. Orixe da figura de AEDL. Perfil e competencias.
Coñecementos, habilidades e actitudes. Funcións. Recursos de información para o axente de emprego e
desenvolvemento local.

40. A planificación no desenvolvemento local. Determinaciôn de obxectivos. ElaboraciOn de proxectos:
organización de factores e elementos a considerar. Deseño de actividades. Avaliación e divulgación de
resultados.

41. Os sectores de idade. CaracterIsticas dos grupos de dade. Estrutura demográfica na provincia de Lugo. 0
despoboamento demografico da provindia de Lugo.

42. 0 medio rural. CaracterIsticas: fisicas, económicas, poblacionais, socials e culturais. Diagnóstico da
provincia de Lugo
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43. Union Europea: orixe e evolución. lnstitucións e órganos da UE. A union económica e monetaria. 0 dereito
da Union Europea. Formación e caracteres: o proceso de toma de decisions na UE. Tratados e dereito derivado.
As directivas e regulamentos comunitarios. As decisiáns, recomendacións e ditames.

44. Proxectos e programas europeos. Axudas e subvencións da UE. Tipos e xestión de Fondos Europeos.

45. 0 acordo de Asociación de España 2014-2020. Eixos prioritarios de actuación. 0 nova marco financeiro
comunitario 201 4-2020. Programas de financiamento comunitario 2014-2020

46. 0 papel do AEDL no fomento da creaciOn e consolidación de empresas: Servizos da axencias de emprego
dirixidos ao fomento do emprendemento.

47. Punto de atención ao emprendedor. Definición, servizos que presta e tramitación de documento Unico
electrónico (DUE).

48. A orientaciOn para a autoemprego e para a creación de empresas. 0 asesoramento de proxectos

empresarials. Contidos e accións de asesoramento. 0 obxectivo do plan de empresa.

49. As tipoloxias das fOrmulas xurIdicas das empresas. Procesos e trámites administrativos necesarios para
constituIr e poñer en marcha unha iniciativa empresarial tendo en conta as distintas formas xurIdicas.

50. Principais aspectos fiscais a considerar polo emprendedor en relación aos seguintes impostos: Imposto
sabre a renda das persoas fIsicas (IRPF), Imposto sobre o valor engadido (lyE), Imposto sabre transmisión
patrimoniais e actos xurIdicos documentados (ITPAXD) e Imposto sabre actividades económicas (lAE).

51. Definición e caracterIsticas dos seguintes produtos financeiros: o préstamos persoal, Os microcréditos e os
préstamo hipotecarios. Os avais. As sociedades de garantIa recIproca. Análise doutras fontes de financiamento.
Instrumentos financeiros para a internacionalización das Pemes.

52. 0 plan de empresa: aspectos formais, o produto/servizo, estudo de mercado e plan de marketing

53. 0 plan de empresa: estudo económico financeiro. Estudo da viabilidade do proxecto.

54. A economIa social: caracterización. A Lei 3 1/201 5, de 9 de setembro, pola que modifica e actualiza a
normativa en materia de autoemprego e se adoptan medidas de fomento e promoción do traballo autOnomo e
da economIa social. Cooperativas, Sociedades laborais, Centros especiais de emprego e empresas de inserción
laboral: CaracterIsticas principals.

55. Lei 20/2007, del 1 de xullo, do Estatuto do Traballador Autónomo. Trámites de inicio de actividade. 0
traballador autónomo economicamente dependente. Promoción do Emprego autónomo. Réxime especial de
traballadores autónomos.

56. Lei 14/2013, de 27 de setembro de apoio aos emprendedores e a scia internacionalización: principios,
obxectivos e medidas máis significativas. Concepto de emprendedor. DescriciOn das principals liñas de axuda
dirixidas a emprendedores e Pemes.

BLOQUE IV (16 temas)

57. 0 papel do AEDL no fomento do emprego e inserción laboral. Servizos das axencias de emprego dirixidos
aos demandantes de emprego par conta allea.

58. Mercado laboral e inserciOn sociolaboral de persoas traballadoras desempregadas.

59. Recursos sociolaborais e formativos para persoas traballadoras desmpregadas.

60. Anãlise de pastas de traballo para a inserciôn sociolaboral.

61. Recollida, análise e organizaciôn da informaciOn na inserciOn sociolaboral.

62. Real Decreto Lexislativo 3/201 5, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Emprego. 0 Sistema Nacional de Emprego: Disposicións xerais. Instrumentos da polItica de emprego. As
polIticas activas de emprego. Tipos. lntermediación laboral. Estratexia española de activación para o
em p rego.

63. 0 contrato de traballo. Capacidade para contratar. Contido. As prestacións do traballador e do empresario.
Modificación, suspension e extinciOn do contrato de traballo.

64. Sistema Nacional de GarantIa Xuvenil: Concepto, beneficiarios, requisitos.

65. DescriciOn e caracterizaciOn dos subsistemas de formación profesional: regrada, ocupacional e continua. A
formaciOn ocupacional en Galicia e as accións formativas dirixidas preferentemente a traballadores
desempregados. A homologación de especialidades.

66. 0 sistema nacional de cualificaciOns profesionais. Os certificados de profesionalidade.

67. PolItica de emprego. Definición, obxectivos, planificación e execuciOn. DimensiOn local e instrumentos.

68. Sistema nacional de emprego. Concepto. Fins. Organos. Principios de organización e funcionamento.
Funcións
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69. Estratexia española de activación para 0 emprego. instrumentos de coordinación do sistema nacional de
emprego.

70. 0 servizo pciblico de emprego: concepto, natureza, organización e competencias.

71. A Intermediación laboral. Conceptos. Axentes de intermediación

72. Os programas mixtos de formación e emprego en Galicia. Os obradoiros de emprego.

Pazo Provincial, 1 5 de febreiro de 201 9..- A SECRETARIA XERAL, Maria Esther Alvarez Martinez.


