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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CULLEREDO
Persoal e Organización

Convocatoria e bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de enxeñeira/o industrial (funcionario de carreira)

ANUNCIO

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS PARA A COBERTURA EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE ENXEÑEIRA/O INDUS-
TRIAL DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, POLO PROCEDEMENTO 
DE OPOSICIÓN DO CONCELLO DE CULLEREDO.

A praza obxecto desta convocatoria está incluída na Oferta de emprego público para o ano 2020 aprobada pola Xunta 
de Goberno Local en sesión ordinaria do 28 de decembro de 2020 (BOP núm. 224 do 30 de decembro de 2020), de acordo 
co seguinte detalle:

Praza Grupo/Categoría Total

1. Funcionarios propios
1.1. Escala: administración especial – subescala técnica

Acceso libre

Enxeñeira/o industrial A1 1

A presente convocatoria rexerase polas seguintes bases específicas e, polas Bases xerais para a selección de fun-
cionarios de carreira e persoal laboral fixo aprobadas pola Xunta de Goberno Local en sesión do 20 de marzo de 2017 e 
publicadas no BOP núm. 65 do 05 de abril de 2017.

As principais funcións con carácter enunciativo e non limitativo, serán:

 - Redacción de proxectos no ámbito das súas competencias profesionais.

 - Dirección e coordinación da seguridade e saúde de obras no ámbito das súas competencias profesionais.

 - Supervisión de contratos, obras, instalacións e denuncias no ámbito das súas competencias profesionais.

 -  Proposta de redacción e/ou modificación de ordenanzas e regulamentos no ámbito das súas competencias 
profesionais.

BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA

1. NORMAS XERAIS. 

1.1. É obxecto das presentes bases específicas, a regulación do proceso selectivo a través do procedemento de 
oposición libre, para cobertura en propiedade dunha praza de enxeñeira/o industrial (persoal funcionario de carreira), co-
rrespondente ao grupo A1 correspondente á Oferta de emprego público para o ano 2020 aprobada pola Xunta de Goberno 
Local en sesión ordinaria do 28 de decembro de 2020 (BOP núm. 224 do 30 de decembro de 2020).

1.2. As presentes bases específicas rexerán, xunto coas Bases xerais para a selección de funcionarios de carreira 
e persoal laboral fixo aprobadas pola Xunta de Goberno Local en sesión do 20 de marzo de 2017 e publicadas no BOP 
número 65 do 5 de abril de 2017, a selección para cubrir a seguinte praza vacante de funcionario de carreira: 

 · Relación servizo: funcionario

 · Escala: administración especial 

 · Subescala: técnica

 · Grupo titulación: A1

 · Número de prazas: 1
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2. REQUISITOS DOS CANDIDATOS.

Para ser admitidas ao proceso selectivo, as persoas aspirantes deberán posuír no día de finalización do prazo de pre-
sentación de solicitudes de participación, e manter durante todo o proceso selectivo ata o momento da toma de posesión 
como funcionario de carreira os seguintes requisitos:

1. Nacionalidade: ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do Real decreto 5/2015, do 30 
de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.

2. Capacidade: posuír a capacidade funcional para o desenvolvemento das funcións que se deriven do posto por 
desenvolver.

3. Idade: ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non haber acadado a idade máxima de xubilación forzosa.

4. Habilitación: non ter sido separado, nin despedido do servizo de calquera Administración pública, de órganos cons-
titucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas mediante expediente disciplinario, nin atoparse en situación de 
inhabilitación absoluta ou especial para o desenvolvemento de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando 
se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario da que fora separada ou inhabilitada.

No suposto de nacional de outro Estado, non atoparse inhabilitado/a ou en situación equivalente, nin haber sido 
sometido/a a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia, o acceso ao emprego público nos 
termos anteriores.

5. Titulación: estar en posesión, ou en condicións de obtelo o día que remate o prazo de presentación de instancias 
o título enxeñeiro industrial ou máster nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de enxeñeiro industrial. 

Aos efectos desta convocatoria, o termo de equivalente entenderase referido exclusivamente ás titulacións que, a 
consecuencia da implantación de novos estudios adaptados ás sucesivas reformas educativas, viñeron a substituír ás 
titulacións extinguidas.

As persoas aspirantes con titulacións obtidas no estranxeiro deberán acreditar que están en posesión da correspon-
dente validación ou da credencial que acredite, si é o caso, a homologación do título. Este requisito non será de aplicación 
aos/ás aspirantes que obtiveran o recoñecemento da súa cualificación profesional no ámbito das profesións reguladas ao 
amparo das disposicións de dereito comunitario.

6. Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega CELGA IV, ou o título equivalente debidamente 
homologado de acordo coa disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certifi-
cados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (DOG núm. 146, do 30 de xullo), modificada pola 
Orde do 10 de febreiro de 2014 (DOG núm. 34, do 19 de febreiro). O persoal aspirante que non a acrediten deberán superar 
unha proba de coñecemento de lingua galega.

3. INSTANCIAS E PRAZOS DE PRESENTACIÓN

3.1. As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo dirixiranse á Alcaldía-Presidencia. Presentaranse no 
rexistro xeral do Concello no modelo debidamente cumprimentado, ou na sede electrónica ou poderán presentarse en 
calquera das formas determinadas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas.

O prazo de presentación de instancias será de 20 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do 
anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), toda vez se teñan publicadas as presentes bases reguladoras 
no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de A Coruña e anuncio de convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Complementariamente, as bases publicaranse na web municipal aos meros efectos informativos, sen que tal publicida-
de sirva para determinación algunha de prazos de presentación de instancias.

Para ser admitido/a e, no seu caso, tomar parte nas probas selectivas correspondentes, os /as aspirantes deberán 
manifestar nas súas solicitudes de participación que reúnen todas e cada unha das condicións esixidas, referidas sempre 
ao día de expiración do prazo de presentación. 

Á instancia, acompañarase inescusablemente, da seguinte documentación:

 - Documento Nacional de Identidade (no seu defecto, resgardo do DNI, pasaporte ou carné de conducir).

 - Titulación requirida.

 - Copia do CELGA IV ou titulación equivalente, aos efectos de exención de realización de proba de galego.

 -  Xustificante de ingreso das taxas por dereitos de exame. En ningún caso a presentación e pago da taxa por dereitos 
de exame suporá substitución do trámite de presentación de instancia. Asemade a ausencia de xustificante do 
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abono dos dereitos de exame, dentro do prazo de presentación de instancias, non poderá ser obxecto de subsana-
ción, determinando a exclusión do/a aspirante.

3.2. Pagamento taxa dereitos exame. O importe a pagar de acordo co número 2.1.6 das Bases xerais para a selección 
de funcionarios de carreira e persoal laboral fixo, será 118,45 € (Ordenanza fiscal número 13).

As contas bancarias para efectuar o pagamento serán as seguintes:

ABANCA IBAN: ES79 2080 0065 3731 1000 0020

BBVA IBAN: ES60 0182 6244 4002 0015 0284

CAIXABANK IBAN: ES26 2100 3868 0702 0000 3793

4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

4.1. Lista provisional. Expirado o prazo de presentación de instancias o alcalde-presidente ou concelleiro/ delegado/a 
ditará, no prazo dun mes, resolución pola que se declarará aprobada a lista provisional dos/das aspirantes admitidos/as 
e excluídos/as, con indicación das causas de exclusión, de ser o caso. Indicaranse así mesmo, os/as candidatos/as que 
quedan eximidos da realización do exame de galego. Esta resolución publicarase no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro 
de anuncios e na páxina web do Concello (www.culleredo.es)

4.2. Prazo de reclamacións. Os/as aspirantes non admitidos/as disporán dun prazo de dez días hábiles, contados 
desde o seguinte ao da publicación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no Boletín Oficial da Provincia, co 
fin de emendar o defecto que motivara a súa non admisión.

4.3. Lista definitiva. Unha vez que remate o prazo de reclamacións, o alcalde-presidente ou concelleiro/a delegado/a 
ditará resolución na que se aprobará a lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as. Na mesma resolución 
establecerase o lugar, data e hora de celebración do primeiro exercicio. Esta resolución publicarase no Boletín Oficial da 
Provincia, no taboleiro de anuncios e na páxina web do concello (www.culleredo.es).

4.4. Comezado o proceso selectivo, a publicación dos sucesivos anuncios para a celebración de probas restantes, así 
como a listaxe dos/as aspirantes aprobados/as en cada exercicio, efectuarase no taboleiro de edictos da Casa do Concello 
e web municipal.

5. TRIBUNAL CUALIFICADOR

5.1. Na resolución de aprobación da listaxe definitiva, determinarase nominativamente a composición do tribunal 
cualificador, con titulares e suplentes, para xeral coñecemento, aos efectos dos supostos de abstención/recusación dos 
membros designados.

5.2. O tribunal cualificador nomearase de conformidade co artigo 55.1.c) e d) e artigo 60 do Real decreto lexislativo 
5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do estatuto básico do empregado público, así como 
garantindo a competencia técnica, nivel de titulación e paridade na súa composición, de conformidade ao establecido na 
Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, e estará composto do seguinte xeito:

 -  Presidente/a: persoal funcionario de carreira do Concello de Culleredo ou doutra administración local (titular e 
suplente).

 -  Secretaria/o: persoal funcionario de carreira do Concello de Culleredo ou doutra administración local (titular e 
suplente).- Vogais: tres vogais funcionarios/as de carreira do Concello de Culleredo ou doutra administración local 
(titulares e suplentes).

O tribunal poderá dispor da incorporación de asesores especialistas cando as circunstancias así o aconsellen, os que 
actuarán con voz e sen voto. 

Os membros do tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo á autoridade convocante, cando concorran neles cir-
cunstancias das previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Así mesmo, 
os/as interesados poderán promover a recusación de acordo co sinalado no artigo 24 da citada norma. 

5.3. O tribunal non se poderá constituír nin actuar sen a asistencia, cando menos, de tres dos seus membros, sendo 
preceptiva a asistencia do/da presidente/a e do/da secretario/a, titular ou suplente.

5.4. O tribunal queda autorizado para resolver cantas dúbidas e propostas poidan presentarse e para adoptar os 
acordos que garantan a boa orde da convocatoria, en todo o non previsto nas presentes bases e normativa aplicable. O 
procedemento de actuación do tribunal axustarase ao disposto na Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público.

5.5. Os acordos adoptados polo tribunal cualificador serán impugnables nos supostos e na forma establecida pola Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
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Os membros do tribunal terán dereito a asistencias pola súa participación nas sesións do tribunal de acordo co dis-
posto no Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo, ou norma que a substitúa. 

6. DESENVOLVEMENTO DO PROCESO SELECTIVO

O proceso selectivo consistirá dunha única fase: oposición.

6.1. Desenvolvemento da fase de oposición.

 a)  Os/as aspirantes serán convocados para cada exercicio en chamamento único. Ao comezo de cada exercicio os/
as aspirantes serán chamados por orde alfabético de apelidos e nome, en dúas ocasións e serán excluídos/as 
do proceso selectivo quen non compareza, salvo casos de forza maior debidamente xustificados e apreciados 
discrecionalmente polo tribunal.

 b)  A orde de actuación dos/das opositores/as naqueles exercicios ou probas que non poidan realizarse conxun-
tamente, iniciarase alfabeticamente por aqueles cuxo primeiro apelido coincida coa letra que resulte do sorteo 
anual que no ámbito da Administración Xeral do Estado, efectúa a Secretaría de Estado para a administración 
pública. 

 c)  Unha vez comezado o proceso selectivo, os anuncios de celebración dos exercicios faranse públicos no taboleiro 
de edictos da Casa do Concello, e complementariamente, na web municipal cunha antelación que posibilite que 
dende a total conclusión dun exercicios ou proba ata o comezo do seguinte deberá transcorrer un prazo mínimo 
de 48 horas.

 d)  En calquera momento do proceso selectivo os órganos competentes de selección poderán requirir aos oposito-
res/as para que acrediten a súa identidade. Non obstante, os exercicios da fase de oposición realizaranse con 
código de anonimato.

 e)  Se en calquera momento do proceso selectivo chegara a coñecemento do tribunal que algún/algunha dos/das as-
pirantes non cumpre tódolos requisitos esixidos pola presente convocatoria, previa audiencia ao/á interesado/a, 
deberá propoñer a súa exclusión ao Sr. alcalde-presidente, indicando as inexactitudes ou falsidades formuladas 
polo/a aspirante na solicitude de admisión a estas probas selectivas, aos efectos procedentes.

 f)  Concluído cada un dos exercicios da oposición, o tribunal fará pública, no taboleiro de edictos da Casa do Concello 
e na web municipal, a relación de aspirantes que acadaran o mínimo establecido para superalo con indicación da 
puntuación (no caso de exercicios non eliminatorios), podendo publicarse nome e apelidos parciais ou DNI parcial 
ou código de anonimato dos/as aspirantes presentados/as.

 g)  O tribunal adoptará as medidas necesarias para garantir que os exercicios que teñan que ser corrixidos direc-
tamente polo tribunal sexan corrixidos sen que se coñeza a identidade dos/as aspirantes. O tribunal excluirá a 
aqueles/as candidatos/as en cuxos exercicios figuren marcas ou signos que permitan coñecer a identidade do/a 
opositor/a. 

   A tal efecto, unha vez efectuada a corrección dos exercicios indicados, procederase por parte do tribunal á aper-
tura dos sobres pechados que permitan asociar a cada aspirante co seu código identificativo. 

  h) Os exercicios que se celebren por escrito poderán ser lidos publicamente, se así o acorda o tribunal cualificador.

Como norma xeral, establecerase un prazo de tres días hábiles, contados dende a data de publicidade das cualifica-
cións dos distintos exercicios, para solicitar revisión de exames realizados ou para presentar reclamacións sobre cualifi-
cacións outorgadas polo tribunal. Todo isto sen prexuízo do establecido legalmente na base final sobre impugnacións das 
actuacións do tribunal e sen que isto implique paralización ou suspensión do proceso selectivo, agás que o tribunal así o 
considere para maior seguridade xurídica do procedemento.

Con carácter xeral en todos os exercicios da fase de oposición teranse en conta as normas de dereito positivo relacio-
nadas no temario que estea en vigor no momento de publicación da relación definitiva de aspirantes admitidos/as.

Coa finalidade de respectar os principios de publicidade, transparencia, obxectividade e seguridade xurídica que deben 
rexer o acceso ao emprego público, o tribunal deberá cualificar os exercicios dos/as aspirantes de acordo cos criterios 
de corrección e os baremos de puntuación establecidos nesta convocatoria e, nos supostos de desenvolver os mesmos, 
deberá acreditar o coñecemento destes por parte dos/as aspirantes con carácter previo á realizacións dos exercicios. 

6.2. Exercicios da fase de oposición:

A oposición constará de tres exercicios, todos eles obrigatorios e eliminatorios, de modo que no poderán pasar ao 
seguinte exercicio os/as aspirantes que non acaden a cualificación mínima establecida para cada un deles. 

Os aspirantes deberán acudir provistos do DNI ou, no seu defecto, pasaporte ou carné de conducir.
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- Primeiro exercicio (obrigatorio e eliminatorio):

Consistirá en contestar por escrito, nun tempo máximo de dúas horas, un tema da parte xeral que figura no Anexo I 
desta convocatoria. Para elo, sacaranse tres temas ao chou e o/a aspirante elixirá un.

Posteriormente, as persoas aspirantes serán convocadas polo tribunal para proceder á súa lectura pública, que levará 
a cabo o propio aspirante, podendo requirírselle polo tribunal aclaracións explicativas ao respecto da exposición escrita.

A puntuación máxima a acadar na realización deste exercicio será de 10 puntos, sendo necesario acadar 5 puntos para 
superalo.

- Segundo exercicio (obrigatorio e eliminatorio):

Consistirá no desenvolvemento, nun período máximo de tres horas, dun suposto práctico que elixirá o/a aspirante de 
entre dous que formulará o Tribunal inmediatamente antes do seu comezo e estará baseado nas materias recollidas no 
temario e sobre as funcións a desenvolver no posto de traballo. O tribunal valorará neste exercicio a formación xeral, os 
coñecementos específicos sobre a materia, a claridade e a orde das ideas, a facilidade da exposición escrita, a achega 
persoal do/a aspirante e a súa capacidade de síntese. 

Posteriormente, as persoas aspirantes poderán ser convocadas polo tribunal para proceder á súa lectura pública, que 
levará a cabo o propio aspirante, podendo requirírselle polo tribunal aclaracións explicativas ao respecto da exposición 
escrita.

Para a realización deste exercicio os aspirantes poderán facer uso dos textos legais (exclusivamente en formato papel)

A puntuación máxima a acadar na realización deste exercicio será de 10 puntos, sendo necesario acadar 5 puntos para 
superalo.

- Terceiro exercicio (obrigatorio e eliminatorio):

Consistirá na tradución de dous textos, un do galego ao castelán e outro do castelán ao galego nun tempo máximo de 
30 minutos. Non se permitirá preparación previa nin apoio documental ou bibliográfico.

Este exercicio valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo obter o resultado de apto, corres-
pondéndolle ao tribunal determinar o nivel de coñecementos esixido para acadar o resultado de apto. Estarán exentos 
da realización do cuarto exercicio os aspirantes que acrediten posuír no día de finalización do prazo de presentación de 
solicitudes o CELGA IV ou curso de perfeccionamento de galego. 

7. CUALIFICACIÓN FINAL E PROPOSTA NOMEAMENTO

A puntuación final das probas selectivas, aos efectos de ordenación dos/das opositores/as na relación de aprobados 
virá determinada pola suma total das cualificacións obtidas en cada un dos exercicios obrigatorios da fase de oposición, 
incluída a nota de apto do exercicio de galego. O tribunal non poderá declarar que supera o proceso selectivo un número 
superior de aspirantes que o número de prazas convocadas (unha) pero non obstante, elaborarase unha listaxe de prelación 
de aspirantes ordenada segundo as cualificacións finais do proceso selectivo para supostos de renuncia, baixa voluntaria 
e/ou cobertura temporal de vacantes exclusivamente da categoría da praza convocada. No suposto de que non aprobe 
ningún/ningunha aspirante o tribunal poderá declarar deserta a praza convocada e a convocatoria. 

En caso de empate nas cualificacións finais, a orde establecerase atendendo á maior puntuación obtida no segundo 
exercicio de oposición. De persistir o empate prevalecerá o/a aspirante coa maior puntuación no primeiro exercicio. Se isto 
non fora suficiente, o empate resolverase pola orde alfabética a que se refire a base 6.1 desta convocatoria.

A publicación da listaxe ordenada de aspirantes segundo cualificacións finais será exposta no taboleiro de anuncios da 
Casa do Concello e na web municipal. No prazo de 3 días hábiles seguintes á publicación, poderanse presentar reclamacións 
ou alegacións ás mesmas. Rematado o prazo de exposición referido, o tribunal cualificador resolverá as reclamacións/
alegacións presentadas elevando a proposta de cualificacións finais e de proposta de nomeamento do/da aspirante que 
acade a primeira posición, ao alcalde-presidente ou concelleiro/a delegado/a. Esta proposta será elevada a definitiva por 
resolución por resolución do alcalde-presidente ou concelleiro/a delegado/a e publicarase no Boletín Oficial da Provincia. 

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

8.1. No prazo de vinte días naturais contados desde o día seguinte á publicación no Boletín Oficial da Provincia da 
relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, as persoas incluídas na mesma deberán presentar no Concello 
de Culleredo a documentación requirida na base 9.1 das Bases xerais para a selección de persoal funcionario de carreira 
e de persoal laboral fixo (BOP núm. 65 do 5 de abril de 2017)

8.2. Quen, no seu caso, tivese a condición de empregado/a público neste concello, estará exento de xustificar docu-
mentalmente os requisitos xa demostrados para obter o seu anterior nomeamento.
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8.3. Os/as aspirantes que dentro do prazo sinalado, agás nos casos de forza maior, non presentasen a documentación 
esixida ou da mesma se deducise que carece dalgún dos requisitos , non poderán ser nomeados, sen prexuízo da respon-
sabilidade en que puidese incorrer por falsidade dimanante da solicitude. Nos casos nos que non se proceda á efectiva 
realización do nomeamento sen que exista causa xustificada, entenderase que o /a aspirante renuncia, decaendo en todos 
os seus dereitos. Neste suposto, o alcalde-presidente ou concelleiro/a delegado/a formulará proposta de nomeamento a 
favor do/a seguinte candidato/a segundo a orde de prelación de puntuacións totais do proceso selectivo.

9. NOMEAMENTO DE FUNCIONARIO/A DE CARREIRA. TOMA DE POSESIÓN E ASIGNACIÓN INICIAL DE POSTOS

9.1. O/a aspirante que tivera superado o proceso selectivo coa maior puntuación e acreditado o cumprimento dos requi-
sitos esixidos, serán nomeados persoal funcionario de carreira mediante resolución do alcalde-presidente ou concelleiro/a 
delegado/a que se publicará no Boletín Oficial da Provincia.

9.2. A toma de posesión efectuarase no prazo dun mes, a partir da publicación do nomeamento no Boletín Oficial da 
Provincia.

10. CREACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO

Crearase unha bolsa de emprego formada pola lista de aspirantes que superen as probas da fase de oposición, ordena-
dos de maior a menor puntuación, incluíndose no primeiro posto aquel que obtivera a maior puntuación tras o nomeado/a 
funcionario/a.

É condición inescusable para a pertenza á devandita bolsa o mantemento durante a vixencia desta dos requisitos 
relacionados na base 2ª das presentes bases.

Os que formen parte da mesma poderán ser chamados (sempre respectando a orde da lista), para cando se dean 
calquera das circunstancias que recolle o artigo 10.1 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se 
aproba o texto refundido do esttuto básico do empregado público.

Nese caso elaborarase o correspondente expediente no que se acreditará o cumprimento dos supostos expostos no 
parágrafo anterior así como a existencia de crédito orzamentario, procedéndose ao chamamento sucesivo dos aspirantes 
por orde de lista, debendo os interesados manifestar o seu interese por escrito no prazo máximo improrrogable de dous 
días hábiles (ata as 14:00 horas) dende a notificación da oferta por parte do Concello de Culleredo, transcorrido o cal 
entenderase que renuncio e pasarase ao chamamento do seguinte da lista. 

Os chamamentos realizaranse mediante anuncio da oferta no taboleiro electrónico de anuncios do Concello de Cullere-
do e por vía telefónica, realizándose un máximo de tres chamadas entre as 09:00 e as 15:00 horas, mediando entre elas 
un mínimo de dúas horas, do que deberá quedar constancia no expediente mediante dilixencia emitida polo/a funcionario/a 
que realice os chamamentos. 

Simultáneamente á chamada telefónica enviarase un correo electrónico ao/á candidato do que quedará constancia no 
expediente.

O/a candidato/a que acepte a oferta deberá presentar no prazo de tres días hábiles dende o día seguinte ao da acep-
tación da oferta a seguinte documentación: 

 - Documento nacional de identidade ou acreditación dos requisitos de nacionalidade e idade.

 -  Título académico esixido nesta convocatoria ou no seu defecto, o xustificante de ter aboado os dereitos para a 
súa expedición.

 - Documentación acreditativa dos outros méritos esixidos nestas bases.

 -  Documento médico acreditativo de non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica 
que sexa incompatible co desenvolvemento das correspondentes funcións. (De non conseguir no prazo indicado 
o documento médico, o/a aspirante deberá presentar no prazo indicado xustificante da cita médica, e posterior-
mente o citado documento médico acreditativo).

 -  Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo 
de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades au-
tónomas nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución 
xudicial.

   No suposto de ser nacional doutro Estado, deberá acreditar non atoparte inhabilitado/a ou en situación equiva-
lente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no seu Estado, o acceso ó emprego 
público. 
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 -  Declaración baixo a súa responsabilidade de non atoparse incurso en ningunha causa de incapacidade e incom-
patibilidade de conformidade coa lexislación vixente e referido ao momento da súa toma de posesión.

Os aspirantes que fagan valer a súa condición de persoas con discapcidade deberán presentar certificado dos órganos 
competentes no que se acredite tal condición e igualmente deberán presentar certificado acreditativo da compatibilidade 
do desenvolvemento das tarefas e funcións correspondentes.

A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta base e agás nos casos de forma maior, ou 
cando do exame da mesma se deduza que carece dalgún dos requisitos sinalados na base 2ª , suporá que o aspirante non 
poderá ser nomeado/a funcionario/a interino/a e quedarán anuladas as actuacións, sen prexuizo da responsabilidade en 
que houberan incorrido por falsidade na solicitude de participación. Neste caso procederase a requirírselle a documenta-
ción ao aspirante que tivera quedado na seguinte posición concedéndoselle idéntico prazo para que proceda a presentala. 

Cada un dos aspirantes incluídos na lista fose chamada para ocupar un posto, ao rematar o período de prestación de 
servizos recuperará o seu lugar inicial no mesma de xeito que poida ser chamado novamente para outra interinidade.

A renuncia ou a non presentación da aceptación da oferta e da documentación esixida en prazo implicará que o aspi-
rante pasará ao último lugar da lista. 

Os integrantes da bolsa poderán en calquera momento comunicar a renuncia definitiva á integración nesta, mediante 
solicitude por escrito que terá que ir dirixida ao alcalde-presidente da Corporación. 

A duración desta bolsa de emprego terá unha validez de tres anos contados dende a publicación das presentes bases 
no Boletín Oficial da Provincia, ou, no seu defecto, ata que todos os interesados que figuren nela non manifesten interese 
nunha oferta de traballo concreto ou presente a súa renuncia. 

No caso de que existiran varias vacantes simultáneas que deban ser cubertas coa presente bolsa de emprego a orde 
de provisión se realizará polo orde da lista, de tal xeito que ao primeiro clasificado se lle dará a escoller entre as diferentes 
prazas vacantes para que este elixa a que desexe cubrir e así sucesivamente pola orde que ocupasen os aspirantes na 
bolsa de emprego ata cubrir a totalidade das vacantes.

11. NORMA FINAL, LEXISLACIÓN APLICABLE E RÉXIME RECURSOS

Contra o acordo de aprobación das presentes bases xerais, que pon fin á vía administrativa poderá interpoñerse recur-
so potestativo de reposición ante a alcaldía-presidencia, no prazo dun mes desde a súa publicación; ou ben, directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso administrativo da Coruña que corresponda, no prazo de 
dous meses, desde a súa publicación.

Non poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo, se se interpuxera o potestativo de reposición, en tanto 
non se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do mesmo polo transcurso do prazo dun mes desde 
a súa interposición. Neste caso, o prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo será de dous meses 
desde a resolución expresa do recurso, a contar desde o día seguinte ao da notificación do mesmo; ou ben, seis meses a 
contar desde o día seguinte en que deba entenderse desestimado por silencio administrativo o citado recurso potestativo 
de reposición.

O tribunal queda facultado para resolver as dúbidas que se presentaren e tomar os acordos necesarios para a boa orde 
do proceso selectivo, en todo canto non estea previsto nestas bases. 

Estas bases, a súa convocatoria e cantos actos administrativos deriven das mesmas, así como as actuacións do 
tribunal, poderán ser impugnadas polas persoas interesadas nos casos e na forma establecida na Lei 39/2015, do 1 
de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 
réxime xurídico do sector público. 
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ANEXO I – TEMARIO

Parte xeral

Tema 1. A Constitución española de 1978: Estrutura e principios xerais. Título preliminar. O Tribunal Constitucional. A 
reforma da Constitución.

Tema 2. Dereitos e deberes fundamentais. A súa garantía e suspensión.

Tema 3. A organización territorial do Estado na Constitución. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autono-
mía de Galicia: Título preliminar. Do poder galego. Das competencias de Galicia. Da Administración Pública Galega.

Tema 4. A Coroa. 

Tema 5. As Cortes Xerais. O Defensor do Pobo e o Tribunal de Contas.

Tema 6. O Goberno e a Administración na Constitución Española. Das relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais.

Tema 7. Do poder xudicial. Regulación constitucional da xusticia. O Consello Xeral do Poder Xudicial: designación, 
organización e funcións.

Tema 8. Sometemento da Administración pública á lei e ao dereito. Fontes de dereito público. O regulamento: concepto, 
fundamento e clases. Outras fontes de dereito administrativo. A potestade regulamentaria das entidades locais: regulamen-
tos e ordenanzas. Procedemento de elaboración. O regulamento orgánico. Os bandos. 

Tema 9. O ordenamento xurídico da Unión Europea. Eficacia directa e primacía do dereito comunitario. Dereito orixinario 
e derivado. As institucións da Unión Europea, composición e atribucións. As competencias da Unión Europea.

Tema 10. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: Dos 
interesados nun procedemento. Identificación e sinatura dos interesados no procedemento administrativo. Dereitos das 
persoas nas súas relacións coas administracións públicas. Dereito e obrigación de relacionarse electrónicamente coas 
administracións públicas.

Tema 11. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: Normas 
xerais de actuación: Lingua dos procedementos. Rexistros. Termos e prazos.

Tema 12. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: A obriga 
de resolver. O silencio administrativo.

Tema 13. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: dos 
actos administrativos, requisitos e eficacia. A nulidade e anulabilidade.

Tema 14. Ley 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: Das 
disposicións sobre o procedemento administrativo común. As fases do procedemento administrativo común.

Tema 15. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: Da 
revisión dos actos en vía administrativa. 

Tema 16. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: Principios xerais de actuación do sector 
público. Órganos administrativos e colexiados das administracións públicas. Abstención e recusación.

Tema 17. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: Principios da potestade sancionadora. A 
responsabilidade patrimonial das administracións públicas. 

Tema 18. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: Funcionamento electrónico do sector 
público.

Tema 19. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: Os convenios.

Tema 20. Formas de acción administrativa. A actividade de fomento: estudio especial das subvencións. A actividade 
de policía. O servizo público local, formas de xestión. A remunicipalización dos servizos públicos. A iniciativa económica 
pública e os servizos públicos.

Tema 21. O municipio. Concepto e elementos. O territorio. Alteracións dos termos municipais. Lexislación básica e 
lexislación autonómica.

Tema 22. A población municipal. O padrón de habitantes. O estatuto dos veciños. Dereitos dos estranxeiros. A partici-
pación veciñal na xestión municipal. 

Tema 23. A organización municipal. O réxime ordinario de concello. O concello aberto. Competencias. Rexímenes 
especiais.
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Tema 24. O municipio: A organización municipal. Órganos necesarios e competencias. Órganos complementarios. Réxi-
me de funcionamento dos órganos colexiados: réxime de sesións e acordos. Actas e certificacións de acordos. Información 
e participación cidadá.

Tema 25. As competencias municipais: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas e competencias 
distintas das propias. Os servizos mínimos.

Tema 26. As comarcas. As mancomunidades de municipios. As áreas metropolitanas. Entidades locais de ámbito 
inferior ao municipio. Os consorcios: réxime xurídico. Sociedades interadministrativas.

Tema 27. O sistema electoral local. Causas de inelexibilidade e incompatibilidade. Eleccións dos concelleiros e alcal-
des. Eleccións de diputados provinciais e presidentes das Diputacións provinciais. 

Tema 28. Os bens das entidades locais. Concepto e clasificación dos bens. Do patrimonio das entidades locais. Do 
inventario e rexistro dos bens. Potestades das entidades locais respecto dos seus bens. Utilización e enaxenación dos 
bens das entidades locais.

Tema 29. O orzamento xeral das entidades locais. Estrutura orzamentaria. Elaboración e aprobación: especial referen-
cia ás Bases de execución do Orzamento. A prórroga do Orzamento.

Tema 30. O orzamento xeral das entidades locais: A estructura orzamentaria. As modificacións de crédito. A liquidación 
do orzamento.

Tema 31. Os recursos das facendas locais: principios aplicables ás facendas locais. Clasificación dos recursos locais. 
Ingresos de dereito privado. Tributos propios e recargos esixibles sobre os impostos das comunidades autónomas ou de 
outras entidades locais. 

Tema 32. Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, do texto refundido da Lei do estatuto básico do emprega-
do público: Persoal ao servizo das administracións públicas. Dereitos e deberes dos empregados públicos.

Tema 33. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Clases de persoal. Adquisición e perda da relación 
do servizo. Xornada de traballo, permisos, licencias e vacacións do persoal público. Dereitos económicos e protección 
social. Situacións administrativas. Réxime disciplinario.

Tema 34. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: 
Disposicións xerais. Principios de protección de datos. Dereitos das persoas. Procedementos en caso de posible vulnera-
ción da normativa de protección de datos. 

Tema 35. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Principios reitores da lei. Transparencia da 
actividade pública.

Tema 36. A contratación das administracións públicas. Calificación dos contratos. Da adxudicación dos contratos das 
administracións públicas. As mesas de contratación.

Tema 37. Da adxudicación dos contratos administrativos. A execución, a modificación e a suspensión e extinción dos 
contratos. A cesión e a subcontratación.

Tema 38. Transparencia da actividade pública. Dereito de acceso á información pública. Mecanismos de coordinación 
e control.

Parte específica 

1. Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da 
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial (libro segundo: política industrial).

2. Aspectos xurídicos básicos da empresa. Clases de empresas segundo a súa forma xurídica. Especial mención á 
sociedade anónima. O rexistro mercantil. Outros tipos de empresas. Sociedades limitadas. Empresas cooperativas.

3. Os estados financeiros da empresa. Balance. Conta de resultados. Ordenación de contas. Masas patrimoniais do 
activo e pasivo.

4. Análise e diagnóstico económico-financeiro. Obxectivos financeiros da empresa. Rendibilidade, liquidez e risco. 
Obxectivos do diagnóstico. Análise patrimonial. Esquema de orixe e aplicación de fondos.

5. Medidas da liquidez. Cash-flow e o seu financiamento. Rotación do activo circulante e os seus compoñentes. Flota-
ción de provedores. Medidas da solvencia e a liquidez. Fondo de manobra e capital de traballo necesario.

6. Rendibilidade sobre fondos propios e rendemento sobre activo total. Descomposición da rendibilidade: marxe, 
rotación, apancamento financeiro. Análise de custos: fixos e variables. As relacións custo-volume-beneficio. O punto morto.
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7. Planificación estratéxica e operativa. Programación e orzamentos. Modelos e instrumentos de planificación, progra-
mación e elaboración de orzamentos. Funcións directivas: planificación, organización, dirección, motivación e control.

8. Estrutura financeira da empresa. Fontes de financiamento: propias e alleas. O concepto de custo dos recursos e 
a súa utilización na selección de proxectos de investimentos. Fontes de financiamento máis comúns no noso sistema 
financeiro, inscrición, utilización, custos e mercados subministradores.

9. O plan de investimentos. Investimento inicial, custos relevantes, fluxos de custos anuais. Criterios económicos de 
decisión para a aceptación de proxectos de investimentos e a súa priorización.

10. O concurso. Declaración de concurso e os seus efectos sobre as empresas. A Administración concursal.

11. Marco comunitario sobre axudas estatais de investigación e desenvolvemento e innovación.

12. Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación en Galicia.

13. Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes: títulos I, II, III, IV e V. Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas: títulos 
I, II e III.

14. Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia.

15. Real decreto 1836/1999, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre instalacións nucleares e 
radioactivas. Competencias da Comunidade Autónoma de Galicia nesta materia.

16. Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia: títulos I, II, III e V.

17. Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia: capítulos I ao V.

18. Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental: títulos do I ao III. Anexo I e anexo II.

19. Real decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembre, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e 
control integrados da contaminación: títulos I, II e III.

20. Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética: (títulos I, II, III, IV e VI).

21. A Lei 1/1995, de protección ambiental de Galicia: títulos do I ao IV. Lei 9/2013, do 19 de decembro, do empren-
demento e da competitividade económica de Galicia: capítulo II, título III.

22. Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.

23. Lei 32/2014, do 22 de decembro, de metroloxía: capítulos I ao VI. Real decreto 244/2016, do 3 de xuño, polo que 
se desenvolve a Lei 32/2014, do 22 de decembro, de metroloxía: capítulos I ao V.

24. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Real decreto 486/1997, do 14 de abril, polo 
que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo: anexo I.

25. Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

26. Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, 
comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica: títulos I ao VII. Lei 
9/2021, de 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia: título III.

27. Real decreto 1048/2013, do 27 de decembro, polo que se establece a metodoloxía para o cálculo da retribución 
da actividade de distribución de enerxía eléctrica: capítulos I, II, VI e VII. Real decreto 1699/2011, do 18 de novembro, polo 
que se regula a conexión á rede de instalacións de produción de enerxía eléctrica de pequena potencia: capítulos I, II, III e 
IV. Real decreto 1183/2020, do 29 de decembro, de acceso e conexión ás redes de transporte e distribución de enerxía 
eléctrica (capítulos I ao IX).

28. Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e 
garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas ITC LAT-04 e LAT-05.

29. Real decreto 413/2014, do 6 de xuño, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de 
fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos: títulos I ao VI.

30. Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico 
e o Fondo de Compensación Ambiental.

31. Real decreto 244/2019, do 5 de abril, polo que se regulan as condicións administrativas, técnicas e económicas 
do autoconsumo de enerxía eléctrica.

32.Real decreto 390/2021, do 1 de xuño, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia 
enerxética dos edificios.

33. Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos.
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34. Real decreto 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, 
comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de gas natural: títulos I ao IV.

35. Real decreto 919/2006, do 28 de xullo, polo que se aproban o Regulamento técnico de distribución e utilización 
de combustibles gasosos e as súas ICG 01, 03, 04 e 07.

36. Lei 21/1992, do 16 de xullo, de industria. Real decreto 2200/1995, do 28 de decembro, polo que se aproba o 
Regulamento da infraestrutura para a calidade e a seguridade industrial.

37. Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da 
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial (libro primeiro: seguridade industrial).

38. Avaliación da conformidade e marcación CE. Vixilancia do mercado. Cláusula de salvagarda.

39. Real decreto 559/2010, do 7 de maio, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Integrado Industrial. Decreto 
37/2015, do 12 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Industrial de Galicia.

40. Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproban o Regulamento electrotécnico para baixa tensión e 
as súas ITC BT-04 e BT-05.

41. Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías 
de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 22 e 23.

42. Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproban o Regulamento de instalacións térmicas nos edifi-
cios e a súa ITC 04.

43. Real decreto 2085/1994, do 20 de outubro, polo que se aproban o Regulamento de instalacións petrolíferas e a 
súa ITC MI-IP 02.

44. Real decreto 809/2021, do 21 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de equipamentos a presión e as 
súas instrucións técnicas complementarias. ITC EP-1, caldeiras. ITC EP-2, centrais xeradoras de enerxía eléctrica.

45. Real decreto 656/2017, do 23 de xuño, polo que se aproban o Regulamento de almacenamento de produtos 
químicos e as súas ITC.

46. Real decreto 552/2019, do 27 de setembro, polo que se aproban o Regulamento de seguridade para instalacións 
frigoríficas e as súas instrucións técnicas complementarias: capítulos I, II, III, IV e V.

47. Real decreto 1457/1986, do 10 de xaneiro, polo que se regulan a actividade industrial e a prestación de servizos 
nos talleres de reparación de vehículos automóbiles, dos seus equipamentos e compoñentes. Real decreto 920/2017, do 
23 de outubro, polo que se regula a inspección técnica de vehículos.

48. Real decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra 
incendios.

49. Real decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios 
nos establecementos industriais, e anexo III.

50. Aparatos de elevación e manutención deles: Real decreto 203/2016 polo que se establecen os requisitos esen-
ciais de seguridade para a comercialización de ascensores e compoñentes de seguridade para ascensores.

51. Aparatos de elevación e manutención deles: Real decreto 836/2003, do 27 de xuño, polo que se aproba a instru-
ción técnica complementaria MIE-AEM-2. Real decreto 837/2003, do 27 de xuño, polo que se aproba a instrución técnica 
complementaria MIE-AEM-4.

52. Real decreto 840/2015, do 21 de decembro, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos 
accidentes graves en que interveñan substancias perigosas.

Culleredo, a 5 de agosto de 2022

A Concelleira de seguridade cidadá e persoal

Marta Figueroa Fuentes
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ANEXO II - SOLICITUDE DE ADMISIÓN A PROCESOS SELECTIVOS 

CONVOCATORIA

Praza                                                                     Enxeñeira/o industrial

DATOS PERSOAIS

Primeiro Apelido Segundo Apelido Nome

DNI Sexo Varón / Muller Data de nacemento 

Lugar de nacemento Nacionalidade 

ENDEREZO – TELÉFONO

Enderezo

Código postal Localidade

Teléfono e-mail

EXENCIÓN EXAME GALEGO

Solicita exención do exame de galego:    SI /    NON 

ASPIRANTE CON CAPACIDADE DIMINUIDA

Solicita adaptación de tempo e medios:    SI /    NON 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA COA INSTANCIA (sínálese cun X no recadro correspondente)

 Fotocopia do documento nacional de identidade ou acreditación dos requisitos de nacionalidade e idade
 Xustificante do aboamento da taxa de exame
 Título enxeñeiro industrial ou máster nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de enxeñeiro industrial
 Orixinal ou fotocopia compulsada do documento xustificativo da exención do exame de galego

SOLICITUDE DA LINGUA NA QUE DESEXA SER EXAMINADO/A, exceptúase o exame de galego (sinálese cun X o que proceda):

  en lingua castelán     en lingua galega

A persoa abaixo asinante solicita ser admitida no proceso selectivo ao que se refire a presente instancia e DECLARA 
que son certos os datos consignados nela, e que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos nesta convocatoria, com-
prometéndose a probar documentalmente tódolos datos que figuran nesta solicitude.

O solicitante autoriza ao uso dos datos consignados nesta instancia aos efectos previstos nas bases da convocatoria 
das probas selectivas.

Culleredo,   de      de

SR. ALCALDE CONCELLO DE CULLEREDO

2022/4884
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