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necesidade, contados dende o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de
Lugo.
SEGUNDO.- Indicar que as bases xerais, anexo e bases específicas polas que se establecen as normas para a
selección de un xefe de brigada, con carácter temporal, para prestar servizos no Concello de Viveiro ao amparo
do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Viveiro para a
participación na prevención e defensa contra incendios forestais 2021, figuran publicadas no taboleiro de
anuncios dixital e na páxina web municipal www.viveiro.es.
Viveiro, 30 de xullo de 2021.- A Alcaldesa, María Loureiro García. Ante mín, A secretario, ós efectos do artigo 3.2
do Real Decreto 128/2018. María Luz Balsa Rábade.
R. 2329

CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA
INCENDIOS E SALVAMENTO
Anuncio
Mediante Resolución da Presidencia do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra
Incendios e Salvamento de data 20 de xullo de 2021, procedeuse á aprobación da convocatoria do
procedemento selectivo para a provisión dunha praza de Técnico/a de Administración Xeral para o Consorcio
Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento.
BASES DA OPOSICIÓN LIBRE PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE
ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO
CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO
1. NORMAS XERAIS
1.1. As presentes bases rexerán a convocatoria das probas selectivas para cobertura de 1 praza de Técnico/a de
Administración Xeral, Subgrupo A1, Escala de Administración Xeral, Subescala Técnica, correspondentes á Oferta
de Emprego Público do Consorcio Povincial para 2021.
1.2. Ás probas selectivas seralles de aplicación a Lei 30/84, do 2 de agosto; a Lei 7/85, do 2 de abril; R.D.L.
781/86, do 18 de abril; R.D. 896/91, do 7 de xuño, o R.D. 364/95, do 10 de marzo, R.D.L. 5/2015, do 30 de
outubro, Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, e as Bases da presente convocatoria.
2. REQUISITOS
2.1. Para ser admitidos/as á realización destas probas selectivas, os/as aspirantes deberán reunir os seguintes
requisitos:
a) Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no art. 57 do R.D.L. 5/2015, do 30 de outubro, Texto
Refundido do Estatuto Básico do Empregado Público.
b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas.
c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
d) Non ser separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou
dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, non atoparse en situación de
inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao
corpo ou escala de funcionario. No caso de ser nacional doutro Estado, non acharse inhabilitado/a ou en
situación equivalente nin ser sometido/á sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos
mesmos termos, o acceso ao emprego público.
e) Estar en posesión do título de Licenciado en: Dereito, Economía, Ciencias Políticas e da Administración,
Ciencias Actuariais e Financeiras ou equivalente ás anteriores e calquera outro relacionado coas funcións propias
da praza que se convoca, de conformidade co establecido no art. 76 do R.D.L. 5/2015, do 30 de outubro.
f) Ter coñecemento do idioma galego que se acreditará co certificado do curso de perfeccionamento, Celga 4 ou
equivalente.
Os/as aspirantes con titulacións obtidas no estranxeiro deberán acreditar que están en posesión da
correspondente convalidación ou homologación. Este requisito non será de aplicación a quen obteñan o
recoñecemento do seu cualificación profesional no ámbito das profesións reguladas ao amparo das disposicións
do Dereito Comunitario.
2.2. Todos os requisitos a que refírese a base 2.1 deberán posuírse no momento de finalizar o prazo de
presentación de instancias e manterse durante o proceso selectivo.
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3. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN
O procedemento de selección dos/as aspirantes será o de oposición libre que constará dos seguintes exercicios,
sendo eliminatorios cada un deles:
PRIMEIRO EXERCICIO: De carácter obrigatorio, igual para todos/as os/as aspirantes, consistirá en contestar por
escrito, un cuestionario de 100 preguntas tipo test, con tres respostas alternativas, nun tempo máximo de 100
minutos. Será elaborado polo Tribunal inmediatamente antes da súa realización e versará sobre os temas
contidos no Anexo I desta convocatoria. De cada un dos temas deberá haber unha pregunta, como mínimo.
O exercicio que se propoña terá dez preguntas máis de reserva, claramente identificadas como tales, as cales
substituirán pola súa orde ás preguntas que no seu caso puidesen ser obxecto de anulación. Ditas preguntas de
reserva só serán valoradas no caso de que substitúan a algunha outra que sexa obxecto de anulación. Estas 10
preguntas de reserva haberán de ser contestadas dentro o tempo dos 100 minutos.
O criterio de corrección será o seguinte: por cada tres preguntas incorrectas ou non respondidas, invalidarase
unha correcta. Unha vez realizada esta operación, dividirase a puntuación máxima a outorgar, é dicir 10,00
puntos, entre o número de preguntas do cuestionario, neste caso 100, multiplicándose o cociente obtido polo
número de preguntas correctas despois de realizada a operación inicial, sendo 5,00 puntos o mínimo necesario
para considerar superado o primeiro exercicio.
O tribunal publicará na web do Consorcio a plantilla coas respostas.
Os aspirantes poderán formular alegacións á mesma no prazo de cinco días hábiles desde o seguinte á
publicación. A resolución destas reclamacións farase pública entendéndose desestimadas todas aquelas non
incluídas nela, tras o que se publicará a lista de aprobados/as do exercicio.
SEGUNDO EXERCICIO: De carácter obrigatorio, consistirá en desenvolver por escrito, durante un período de tres
horas tres temas extraídos ao azar, un do Bloque 1 e 2, outro do Bloque 3 e 4 e outro do Bloque 5, do Anexo I á
convocatoria.
Neste exercicio valorarase a formación xeral universitaria, a claridade e orde de ideas, a facilidade de exposición
escrita, a achega persoal do/a aspirante e a súa capacidade de síntese.
TERCEIRO EXERCICIO: De carácter obrigatorio, consistirá na redacción dun informe con proposta de resolución,
sobre dous supostos prácticos que sinalará o Tribunal inmediatamente antes da súa realización, relativos ás
tarefas propias das funcións asignadas ás prazas obxecto da convocatoria, en tempo máximo de catro horas.
Durante o desenvolvemento desta proba, os/as aspirantes poderán en todo momento facer uso dos textos legais
e coleccións de xurisprudencia dos que acudan provistos, sempre que non sexan comentados.
Neste exercicio valorarase fundamentalmente a capacidade de raciocinio, a sistemática na formulación,
formulación de conclusións, o coñecemento e adecuada interpretación da normativa aplicable.
CUARTO EXERCICIO: Proba de galego
O artigo 51.2 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia establece que:
para garantir o dereito ao uso do galego nas relacións coas Administracións Públicas no ámbito da Comunidade
Autónoma, así como a promoción do uso normal do Galego por parte dos poderes públicos de Galicia, nas probas
selectivas que se realicen para o acceso aos postos das Administracións Públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei incluirase un exame de galego, agás para aquelas persoas que acrediten o coñecemento da
lingua galega consonte a normativa vixente. As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o
carácter e, se é o caso, a valoración do coñe
A proba consistirá na tradución dun texto en castelán para o galego ou en galego para o castelán.
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase con apto ou non apto. Os/as aspirantes que acrediten
posuir con anterioridade ao dia en que remate o prazo de presentación de solicitudes o nivel de galego esixido
nas presentes bases non terán que realizar esta proba.
4. DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS
4.1. A actuación dos/as opositores/as iniciarase por orde alfabética a partir do primeiro da letra V, de
conformidade con resolución de 23 de julio de 2021, da Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública.
4.2. Na resolución pola que se aprobe a lista de admitidos/as determinarase a data e lugar de celebración do
primeiro exercicio, así como a designación dos membros do Tribunal.
Dende a terminación dunha proba e ata o comezo da seguinte, deberá transcorrer un prazo mínimo de 72 horas
e máximo de 45 días. Unha vez comezadas as probas, non será obrigatoria a publicación dos sucesivos anuncios
da celebración das restantes no Boletín Oficial da Provincia. Estes anuncios faranse públicos nos locais onde se
celebraron as probas anteriores, con doce horas de antelación polo menos ao comezo das mesmas, si trátase do
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mesmo exercicio, ou de 24 horas, si trátase dun novo. O anuncio publicaráse, igualmente, na páxina web do
Consorcio.
4.3. O Tribunal adoptará, sempre que sexa posible, as medidas oportunas para garantir que os exercicios
escritos sexan corrixidos e valorados sen que se coñeza a identidade dos aspirantes. Quedarán automáticamente
anulados todos os exercicios nos que consten marcas ou signos de identificación.
4.4. En calquera momento o Tribunal poderá requirir aos/ás aspirantes para que acrediten a súa identidade.
4.5. Os/as aspirantes serán convocados para cada exercicio en chamamento único, e serán excluídos do proceso
selectivo quenes non comparezan, salvo casos de forza maior.
4.6. O programa que ha de rexer estas probas selectivas é o que figura como Anexo I das presentes bases.
4.7. Si durante o transcurso do procedemento chegase a coñecemento do Tribunal que algún/a de os/as
aspirantes incorreu en inexactitudes ou falsidades deberá dar conta aos órganos do Consorcio competentes,
para os efectos que procedan
5. CUALIFICACIÓN DOS EXERCICIOS
5.1. Cada un dos tres exercicios da oposición cualificarase de cero a dez. En todos eles deberá obterse un
mínimo de 5 puntos. A non superación dun exercicio implicará para o/a aspirante a exclusión dos seguintes que
compoñen a oposición.
5.2. A puntuación total do proceso selectivo virá determinada pola suma das puntuacións obtidas nos exercicios
da oposición
En caso de empate, a orde establecerase atendendo ás mellores puntuacións obtidas no terceiro exercicio da
oposición. De persistir a igualdade, resolverase pola mellor puntuación obtida no segundo exercicio e, si
persistira o empate, pola maior puntuación obtida no primeiro exercicio. Se aínda con estes criterios a igualdade
persistise o empate será resolto por orde alfabética de apelidos, comezando pola letra V, conforme a resolución
de 23 de xullo de 2021, da Secretaría de Estado de Administración Territorial e Función Pública.
6. SOLICITUDES
6.1. As solicitudes, segundo modelo que consta como Anexo II desta convocatoria, serán facilitadas nas
dependencias do Consorcio. Así mesmo, poderase acceder a estas, a través da páxina web do Consorcio na
seguinte dirección de correo electrónico www.salvamentolugo.com.
6.2 Documentación. A instancia acompañarase da seguinte documentación:
- Fotocopia compulsada dos documentos acreditativos da nacionalidade do/a aspirante: DNI, pasaporte, tarxeta
de residencia, así como calquera outro documento acreditativo da nacionalidade co alcance do establecido no
artigo 57 do RD Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público.
- Declaración responsable de reunir os requisitos esixidos na convocatoria.
- Fotocopia compulsada da certificación que acredite o coñecemento do idioma galego esixido como mínimo nas
bases (Celga 4 ou equivalente). En caso de non achegar a documentación acreditativa do Celga 4 ou equivalente,
os aspirantes estarán obrigados á realización da proba de galego á que se refire a base terceira.
- Copia autenticada ou fotocopia (que se deberá presentar acompañada do orixinal para a súa compulsa) do
título académico esixido na convocatoria ou certificación académica dos estudios realizados.
Os/as nacionais dos demais estados membros da Unión Europea deberán acompañar igualmente á solicitude a
acreditación da nacionalidade e, no seu caso, o vínculo de parentesco, o feito de vivir a expensas ou estar a
cargo do nacional dun Estado membro da Unión europea co que teña vínculo.
Os aspirantes con discapacidade deberán achegar á solicitude un certificado expedido en modelo oficial, no que
conste o tipo, así como o seu grao e un certificado de aptitude no que conste posuír a capacidade necesaria para
o desempeño das tarefas habituais da praza á que se aspira.
Así mesmo deberán especificar na súa solicitude as adaptacións necesarias así como as razóns xustificativas
correspondentes. Neste caso, o Tribunal queda facultado para adoptar acordo sobre a concesión ou denegación
das adaptacións solicitadas, co criterio de que as mesmas só teñan por obxecto salvar as limitacións do
aspirante na realización das mencionadas probas, para que poida participar en condicións de igualdade de
oportunidades.
6.3. As solicitudes, dirixidas ao Presidente do Consorcio, presentaranse no prazo de vinte días naturais
contados a partir do seguinte á publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado, despois
da publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia. Poderán presentarse:
- No Rexistro Xeral do Consorcio, sito na Praza de san Marcos 8 de Lugo
- A través das Oficinas de Correos, debidamente certificadas.
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- A través das representacións diplomáticas ou consulares correspondentes, as subscritas polos españois no
estranxeiro.
- E, así mesmo na forma establecida no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común.
6.4. Os erros de feito que puidesen advertirse poderán emendarse en calquera momento, de oficio ou a
pedimento da persoa interesada.
7. ADMISIÓN DOS ASPIRANTES.
7.1. Rematado o prazo de presentación de instancias, o Presidente do Consorcio ditará resolución declarando
aprobada a lista de admitidos/as e excluídos/as, con indicación das causas e o prazo de emenda de defectos.
Nesta resolución, que se publicará no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web do Consorcio, indicaranse os
lugares en que se atopan expostas as listas certificadas completas de aspirantes admitidos/as e excluídos/as,
así como o lugar e data do comezo do primeiro exercicio da oposición.
7.2. Os/as aspirantes excluídos/as disporán dun prazo de dez días contados a partir do seguinte ao da
publicación da resolución, para enmendar os defectos que motiven a súa exclusión.
8. TRIBUNAIS
8.1. O Tribunal cualificador terá a categoría 1ª das recollidas no Anexo IV do R.D. 462/2002, do 24 de maio, e
os seus membros deberán posuír un nivel de titulación igual ou superior ao esixido para o ingreso nas prazas
convocadas. Estará integrado por: un Presidente/a e suplente, tres Vocais, titulares e suplentes e un
Secretario/a, titular e suplente, debendo axustarse a súa composición aos principios de imparcialidade e
profesionalidade dos seus membros. Tenderase, así mesmo, á paridade entre home e muller. Todo iso de
conformidade co art. 60 do RDL 5/2015, do 30 de outubro, Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado
Público.
8.2. O Tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia, polo menos, de Presidente/a, dous Vogais e
Secretario/a.
8.3. Os membros do Tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo ao Presidente do Consorcio, cando
concorra neles algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de octubre, de Réxime
Xurídico do Sectór Público, ou si houbesen realizado tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas de
acceso para esta praza nos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria, de conformidade co art. 13.2
do R.D. 364/1.995, do 10 de marzo
8.4. O/a Presidente/a do Tribunal esixirá aos membros do mesmo, declaración expresa de non acharse incursos
en causa de abstención nas circunstancias citadas no párrafo anterior. Así mesmo, os/as aspirantes poderán
recusar aos membros do Tribunal cando concorran as circunstancias previstas no parágrafo anterior
8.5. Os membros do Tribunal son persoalmente responsables do estrito cumprimento das bases da
convocatoria, así como da suxeición aos prazos establecidos para a realización e valoración das probas e para a
publicación dos seus resultados.
8.6. O Tribunal poderá dispor a incorporación aos seus traballos de asesores/as especialistas, quen se limitarán
ao exercicio das súas especialidades técnicas, que serán a única base da súa colaboración co órgano de decisión.
Así mesmo poderá incorporar a empregados/as públicos/as que deban colaborar temporalmente no
desenvolvemento dos procesos de selección, coas competencias de execución material e ordenación
administrativa dos distintos exercicios que en cada proba selectiva atribúalles o Tribunal. Este persoal estará
adscrito ao Tribunal e exercerá as súas funcións de conformidade coas instrucións que este lle curse para o
efecto.
As resolucións dos Tribunais vinculan á Administración, sen prexuízo de que esta, no seu caso, poida proceder á
súa revisión, conforme ao previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro.
9. LISTA DE APROBADOS/AS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO COMO
PERSOAL FUNCIONARIO DE CARRERA
9.1. A lista de aprobados/as do exercicio publicarase nos locais onde se celebrou o mesmo, no Boletín Ofcial da
Provincia e na páxina web do Consorcio (www.salvamentolugo.com).
9.2. Finalizados os exercicios da oposición, o Tribunal fará público o anuncio dos/as aspirantes aprobados/as,
que non poderá exceder das prazas obxecto desta convocatoria, con especificación da puntuación total obtida
polos/as mesmos/as sumada na oposición.
As propostas de aprobados/as que contradigan este límite serán nulas de pleno dereito. Non obstante o
anterior, estarase ao disposto no art. 61.8, segundo parágrafo, do RDL 5/2015, do 30 de outubro, Texto
Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
O anuncio será elevado ao Presidente do Consorcio coa proposta dos/das candidatos/as para o seu nomeamento
como persoal funcionario de carreira.
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9.3. No prazo de vinte días naturais os/as aspirantes que figuren no anuncio ao que se refíres a base anterior
deberán presentar no Consorcio a documentación acreditativa dos requisitos expresados na base 2.1.
9.4. Quen tivese a condición de funcionario/a público/a estará exento de xustificar as condicións e requisitos xa
acreditados para obter o seu anterior nomeamento, debendo presentar únicamente certificación da
Administración Pública ou organismo do que dependa, acreditando a súa condición e demais circunstancias que
consten no seu expediente persoal.
9.5. No caso de que algún/a dos candidatos/as non presentase a documentación correspondente no prazo
establecido, non cumprise os requisitos esixidos ou renunciase non poderá ser nomeado como persoal
funcionario de carreira e a praza correspondente adxudicarase ao seguinte candidato/a da relación á que se
refire a base 9.1, que non obtivese praza e segundo o número de orde obtida.
9.6. O prazo para tomar posesión será dun mes a contar desde a notificación do nomeamento, entendendose en
caso de incumprimento a renuncia á praza.
A adquisición da condición de persoal funcionario producirase segundo o previsto no RDL 5/2015, do 30 de
outubro, Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público
10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A presentación da solicitude para participar no presente proceso selectivo implicará, de conformidade co
establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos
dixitais, o consentimento para a súa inclusión nun ficheiro automatizado cuxos datos serán tratados para fins
exclusivamente relacionados coa xestión das competencias exercidas polo Consorcio. Iso implica a autorización
para a publicación dos nomes e cualificacións obtidas por os/as aspirantes na presente oposición.
Non obstante, en calquera momento, as persoas interesadas poderán exercitar o dereito de acceso, rectificación
ou cancelación mediante escrito dirixido ao Consorcio de conformidade co establecido na citada Lei Orgánica
3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
11. NORMA FINAL
A convocatoria, as súas bases e todos os actos administrativos que deriven destas, esgotan a vía administrativa.
As persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do
Contencioso Administrativo no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria
no Boletín Oficial de Estado.
De acordo co disposto no art. 121 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, as resolucións e actos a que se refire o artigo 112.1, cando non poñan fin á vía
administrativa, poderán ser recorridos en alzada ante o órgano superior xerárquico do que os ditou. Para estes
efectos, os Tribunais e órganos de selección do persoal ao servizo das Administracións Públicas e calquera
outros que, no seo destas, actúen con autonomía funcional, serán considerados dependentes do órgano ao que
estean adscritos ou, na súa falta, do que nomee ao presidente dos mesmos.
Non obstante, caberá interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes a contar desde a mencionada
publicación, ou calquera outro recurso que se estime procedente conforme ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
En Lugo, 27 de xullo de 2021.- O Secretario Interventor, Jose Antonio Mourelle Cillero.
ANEXO I
PRIMEIRA PARTE: DEREITO POLÍTICO E CONSTITUCIONAL
Tema 1. Teoría do Estado. Xustificación e fin do Estado. Elementos do Estado.
Tema 2. Formas de Estado.
Tema 3. Funcións do Estado. A teoría da división de poderes. As formas de goberno.
Tema 4. O Estado social e democrático de dereito. Modelos, políticas e problemas actuais do Estado do benestar.
Tema 5. A transición española á democracia. O consenso constitucional de 1978. A consolidación do sistema
democrático.
Tema 6. Gobernos, partidos e sistemas de partidos na España democrática.
Tema 7. A Constitución española de 1978: estrutura e contido. Principios que a inspiran. Procedemento de
reforma.
Tema 8. Dereitos e deberes fundamentais dos españois. Garantía dos dereitos e liberdades. Suspensión dos
dereitos e liberdades.
Tema 9. A Coroa. Funcións constitucionais do Rei. Sucesión e rexencia. A tutela do Rei. Dotación da Coroa e a
Casa Real. O referendo.
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Tema 10. As Cortes Xerais. As Cámaras. O Congreso dos Deputados. O Senado. Elaboración das leis. Clases de
leis. Os tratados internacionais.
Tema 11. O Goberno e a Administración. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais. A delegación lexislativa.
Designación, duración e responsabilidade do Goberno. Composición, organización e funcións do Goberno.
Normas de funcionamento do Goberno. O Goberno en funcións. O control dos actos do Goberno.
Tema 12. A Administración Xeral do Estado. A organización da Administración Xeral do Estado. A Administración
Central do Estado. A Administración Periférica do Estado.
Tema 13. O poder xudicial. Regulación constitucional da xustiza. A Lei Orgánica do Poder Xudicial. A Lei de
Demarcación e Planta Xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial: designación, organización e funcións. A
organización da Administración de Xustiza en España: ordes xurisdiccionais, clases de órganos xurisdiccionais e
as súas funcións. Conflicos de xurisdición e de competencia.
Tema 14. Os principios reitores da política social e económica. Valoración dos mesmos. A Economía e a Facenda
na Constitución.
Tema 15. A organización territorial do Estado español: evolución e situación actual. As Comunidades
Autónomas. Vías de acceso á autonomía. Organización política e administrativa.
Tema 16. O sistema de distribución de competencias entre o Estado e as Comunidades Autónomas. As Leis de
armonización. As leis marco e as de transferencias. O problema da distribución de competencias. As relacións
entre o Estado e as Comunidades Autónomas. O financiamento das Comunidades Autónomas.
Tema 17. O Tribunal Constitucional. Procedementos establecidos para o control da constitucionalidade das leis.
O Defensor do Pobo.
Tema 18. A Administración instrumental. Os organismos públicos. Organismos autónomos e entidades públicas
empresariais. Sociedades mercantís e fundacións públicas. A xestión por axencias.
Tema 19. A Administración consultiva. Os Consellos de Estado: o modelo francés e o modelo ordinario. O
Consello de Estado español.
Tema 20. A Unión Europea: orixe e evolución. Fins da Unión Europea. Requisitos para formar parte da Unión. Os
membros orixinais e os actuais membros. Os símbolos da Unión Europea. Competencias da Unión Europea. As
Institucións da Unión Europea. Cidadanía da Unión Europea. A moeda única europea.
Tema 21. O Consello de Europa: institucións e organización. O Congreso de Poderes Locais e Rexionais de
Europa. A cooperación e o asociacionismo internacional das Entidades locais. A Carta Europea da Autonomía
Local. Contido. Posición e significación no ordenamento xurídico español.
SEGUNDA PARTE: DEREITO ADMINISTRATIVO
Tema 22. O Dereito Administrativo: concepto, caracteres e principios fundamentais. Actividade administrativa de
Dereito privado. A chamada Ciencia da Administración.
Tema 23. Sometemento da Administración á Lei e ao dereito. Fontes do Dereito Público. Xerarquía das fontes do
Dereito. O dereito comunitario. A Constitución. Os tratados internacionais. As leis formais: orgánicas e
ordinarias. Disposicións normativas con forza de lei. As leis das Comunidades Autónomas.
Tema 24. O Regulamento: concepto e clases. A potestade regulamentaria. Procedemento de elaboración. Eficacia
do Regulamento. Límites da potestade regulamentaria. Defensa contra os Regulamentos ilegais. O costume. Os
principios xerais do Dereito. A xurisprudencia. A doutrina científica.
Tema 25. A relación xurídico-administrativa. As persoas xurídicas públicas: clases. Capacidade das persoas
públicas.
Tema 26. A organización administrativa. A potestade organizadora. Os órganos administrativos: concepto e
clases. Consideración especial dos órganos colexiados.
Tema 27. Principios de actuación
desconcentración e coordinación.

da

Administración

Pública:

eficacia,

xerarquía,

descentralización,

Tema 28. A posición xurídica da Administración Pública. Potestades administrativas. Potestade discrecional e
regulada.
Tema 29. O administrado: concepto e clases. A capacidade do administrado e as súas causas modificativas.
Colaboración e participación dos cidadáns nas funcións administrativas. O interese público e os fins públicos. As
situacións xurídicas do administrado. Os dereitos públicos subxectivos. O interese lexítimo. Outras situacións
xurídicas do administrado. Sistema de impugnación.
Tema 30. O acto administrativo: concepto, notas características e diferenzas co Regulamento. Clases. Elementos.
A motivación.
Tema 31. A notificación dos actos administrativos: contido, prazo e práctica. As notificacións electrónicas:
réxime xurídico. Notificacións defectuosas. A publicación.
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Tema 32. A eficacia dos actos administrativos: executividade e ejecutoriedad. A demora e retroactividade da
eficacia. Medios de execución forzosa. A invalidez dos actos administrativos. Supostos de nulidade de pleno
dereito e anulabilidade. Irregularidades non invalidantes. O principio de conservación do acto administrativo:
transmisibilidad, conversión, conservación e convalidación.
Tema 33. O procedemento administrativo: concepto, significado e clases. A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas. Principios xerais do procedemento
administrativo.
Tema 34. Termos e prazos no procedemento administrativo: cómputo, ampliación e tramitación de urxencia. Os
interesados no procedemento. Dereitos dos interesados. A lingua dos procedementos. O dereito de acceso dos
cidadáns aos Arquivos e Rexistros públicos. O portelo único.
Tema 35. A ordenación do procedemento administrativo. Fases do procedemento administrativo: iniciación,
instrución e terminación. O silencio administrativo.
Tema 36. Recursos administrativos: principios xerais. Actos susceptibles de recurso administrativo. Regras
xerais de tramitación dos recursos administrativos. Clases de recursos. A revisión de oficio: concepto e réxime
xurídico. A acción de nulidade: procedemento e límites. A declaración de lesividad. A revogación de actos. A
rectificación de erros materiais ou de feito.
Tema 37. A xurisdición contencioso-administrativa: natureza, extensión e límites. O recurso
contencioso-administrativo. As partes. Actos impugnables. Procedemento ordinario. Medidas cautelares. A
sentenza. Outras formas de terminación do procedemento.
Tema
38.
O
recurso
contencioso-administrativa.

contencioso-administrativo.

Recursos

contra

sentenzas

da

xurisdición

Tema 39. O recurso contencioso-administrativo. A execución da sentenza. Procedemento abreviado.
Procedementos especiais.
Tema 40. Os contratos do sector público: obxecto e ámbito da Lei de Contratos do Sector Público. Tipos de
contratos do sector público. Contratos suxeitos a regulación harmonizada. Réxime xurídico dos contratos
administrativos e os de dereito privado; os actos separables. Os principios xerais da contratación do sector
público: racionalidade, liberdade de pactos e contido mínimo, perfección e forma, o réxime de invalidez dos
contratos e o recurso especial en materia de contratación.
Tema 41. As partes nos contratos do sector público. Os órganos de contratación. A capacidade e solvencia dos
contratistas. Prohibicións. Clasificación. A sucesión do contratista.
Tema 42. Preparación dos contratos polas Administracións Públicas. O prezo, o valor estimado. A revisión de
prezos. Garantías na contratación do sector público. Clases de expedientes de contratación. Procedementos e
formas de adxudicación dos contratos. Criterios de adxudicación. Perfeccionamento e formalización dos
contratos administrativos.
Tema 43. Execución e modificación dos contratos administrativos. Prerrogativas da Administración. Extinción. A
cesión dos contratos e a subcontratación.
Tema 44. O contrato de obras. Actuacións administrativas preparatorias. Formas de adxudicación. Execución,
modificación e extinción. A cesión do contrato e subcontrato de obras. Execución de obras pola propia
Administración.
Tema 45. O contrato de concesión de obras. Dereitos e obrigacións dos concesionarios. Prerrogativas e dereitos
da Administración. Réxime económico-financeiro. Extinción. Destino das obras á extinción da concesión.
Tema 46. O contrato de concesión de servizos. O contrato de subministración. O contrato de servizos
Tema 47. O contrato de subministración. O contrato de servizos
Tema 48. Actividade subvencional das Administracións Públicas. Procedementos de concesión e xestión das
subvencións.
Tema 49. Intervención administrativa na propiedade privada. A expropiación forzosa: concepto, evolución e
elementos. Procedemento xeral de expropiación.
Tema 50. A responsabilidade
responsabilidade patrimonial.

patrimonial

da

administración.

Procedementos

para

facer

efectiva

a

Tema 51. A potestade sancionadora: concepto e significado. Principios do exercicio da potestade sancionadora.
O procedemento sancionador e as súas garantías. Medidas sancionadoras administrativas. O efecto accesorio de
determinadas infraccións. Especial referencia á potestade sancionadora local.
TERCEIRA PARTE: DEREITO ADMINISTRATIVO LOCAL
Tema 52. Réxime local español. Principios constitucionais. Regulación xurídica.
Tema 53. A Provincia no Réxime local. Organización provincial. Caracteres e atribucións dos órganos provinciais.
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Tema 54. A asistencia e cooperación das Deputacións Provinciais cos Municipios. As relacións entre as
Comunidades Autónomas e as Deputacións Provinciais. Réximes especiais.
Tema 55.- Deputación de Lugo e as súas competencias. O Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de
Lugo (BOP nº 056 do 10/03/2011): Órganos de decisión colexiados e unipersoais e organización
complementaria. Órganos de xestión descentralizada para a xestión dous servizos e órganos de xestión
administrativa.
Tema 56.- As competencias das Entidades Locais (municipios e provincia): competencias propias, delegadas e
competencias distintas dás propias.
Tema 57. O Municipio. O termo municipal. Creación de Municipios e alteracións do termo municipal. A
poboación municipal. Dereitos e deberes dos veciños. O empadroamento. Xestión do padrón municipal.
Tema 58. A organización municipal. Órganos necesarios nos Concellos de réxime común: o Pleno, o Alcalde, os
Tenentes de Alcalde e a Xunta de Goberno. Os órganos complementarios.
Tema 59. O sistema electoral local. Causas de inelexibilidad e incompatibilidade. Elección dos Concelleiros e
Alcaldes. Elección de Deputados Provinciais e Presidentes de Deputacións provinciais. Elección de Conselleiros e
Presidentes de Cabidos e Consellos Insulares. O recurso contencioso-electoral.
Tema 60. Outras entidades locais. A illa. A comarca. As áreas metropolitanas. Mancomunidades municipais.
Agrupacións municipais. As entidades locais menores.
Tema 61. Ordenanzas e Regulamentos das Entidades locais. Clases de normas locais. Procedemento de
elaboración e aprobación. Límites da potestade regulamentaria local. Incumprimento ou infracción das
ordenanzas. Bandos. O Regulamento Orgánico.
Tema 62. A función pública local e a súa organización. Funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Funcionarios de carreira da Administración Local. Funcións dos Técnicos de Administración Xeral. Plans de
Emprego e Oferta de Emprego Público. Órganos de selección. Adquisición da condición de funcionario. Natureza
xurídica da relación funcionarial. Promoción profesional dos funcionarios. Situacións administrativas dos
funcionarios da Administración Local. Reingreso ao servizo activo. Perda da condición de funcionario.
Tema 63. Dereitos e deberes dos funcionarios públicos locais. As incompatibilidades. Réxime disciplinario.
Tema 64. A Seguridade Social dos funcionarios da Administración Local.
Tema 65. O persoal laboral ao servizo das Entidades Locais.
Tema 66. Réxime xurídico dos funcionarios de habilitación con carácter nacional. Os postos de traballo de
secretaría, intervención e tesourería. Clasificación dos postos e funcións dos mesmos.
Tema 67. Os bens das Entidades locais. Bens de dominio público local e bens patrimoniais. Réxime xurídxco dos
bens das entidades locais.
Tema 68. Funcionamento dos órganos colexiados locais. Convocatoria e orde do día. Actas. Certificados de
acordos. Libro de Resolucións da Alcaldía e do Presidente da Deputación Provincial. Recurso de reposición.
Tema 69. As relacións interadministrativas. Principios. Colaboración, cooperación e coordinación. A substitución
e a disolución de Corporacións locais. Impugnación dos actos e acordos locais e exercicio de accións. O principio
de autonomía local: significado, contido e límites.
Tema 70. As formas de acción administrativa das entidades locais. O fomento: estudo especial das subvencións.
A actividade de policía: a intervención administrativa local na actividade privada. As autorizacións
administrativas: as súas clases. O réxime das licenzas. A comunicación previa e a declaración responsable.
CUARTA PARTE: FACENDAS LOCAIS
Tema 71. A Facenda Local na Constitución. O réxime xurídico das Facendas locais: criterios inspiradores do
sistema de recursos e principios orzamentarios.
Tema 72. Os recursos no marco da lexislación das Facendas Locais: de municipios, provincias e outras entidades
locais.
Tema 73. A recadación dos tributos. Órganos de recadación. O procedemento de recadación en período
voluntario e de costreñemento,
Tema 74. Taxas e prezos públicos. Principais diferenzas. As contribucións especiais: anticipo e aprazamento de
cotas e colaboración cidadá.
Tema 75. O crédito local. Clases de operacións de crédito. Natureza xurídica dos contratos: tramitación. As
operacións de crédito a longo prazo. Finalidade e duración.
Tema 76. Os recursos dos Consorcios Locais.
Tema 77.- Recursos do Consorcio provincial de Lugo para a prestación do servizo contra incendios e salvamento
Competencia. Límites e requisitos para a concertación de operacións de crédito a longo prazo.
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Tema 78. O Orzamento Xeral das Entidades locais. Estrutura orzamentaria. Elaboración e aprobación: especial
referencia ás Bases de execución do Orzamento. A prórroga do Orzamento.
Tema 79. Os créditos do orzamento de gastos: delimitación, situación e niveis de vinculación xurídica. As
modificacións de crédito: clases, concepto, financiamento e tramitación.
Tema 80. A execución do orzamento de gastos e ingresos: as súas fases. Os pagos a xustificar. Os anticipos de
caixa fixa. Os gastos de carácter plurianual. A tramitación anticipada de gastos. Os proxectos de gastos. Os
gastos con financiamento afectado: especial referencia ás desviacións de financiamento. A liquidación do
orzamento.
Tema 81. O sistema de contabilidade da Administración Local: principios, competencias e fins da contabilidade.
As instrucións de contabilidade: especial referencia ao modelo simplificado. Documentos contables e libros de
contabilidade.
QUINTA PARTE.- OS CONSORCIOS. O CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO
CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO.
Tema 82.- Os consorcios. Os consorcios Locais. Réxime Xurídico.
Tema 83.- A Lei 5/2007, de 7 de maio, de emerxencias de Galiza. Organización administrativa e competencias.
Tema 84.- O Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servizo contra incendios e salvamento.
Organización.
Tema 85.- O Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servizo contra incendios e salvamento. Estatutos.
Competencias dos órganos colexiados do Consorcio. Competencias dos órganos unipersonais do Consorcio.
Tema 86.- O Orzamento do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servizo contra incendios e
salvamento. Estrutura. Elaboración e aprobación. A prórroga do Orzamento.
Tema 87. O persoal do Consorcio. Clases de persoal. Réximen Xurídico.
Tema 88.- Taxas e contribucións especiais do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servizo contra
incendios e salvamento.
Tema 89.- Funcionamento dos órganos colexiados do Consorcio. Convocatoria e orde do día. Actas. Certificados
de acordos.
Tema 90.- O réximen de impugnación dos actos e acordos do Consorcio. Recursos contra os actos dos órganos
do Consorcio. Xurisdicción competente.
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ANEXO II. MODELO DE SOLICITUDE PARA A PARTICIPACIÓN NO PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A
PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO
PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO
1º APELIDO

2º APELIDO

DOMICILIO
PROVINCIA

NOME

DNI

LOCALIDADE
C.P.

TELÉFONO FIXO

DATA DE NACEMENTO

IDADE

TELÉFONO MOBIL
Acepto expresamente comunicacións vía telemática

EMAIL

ESTUDOS ACREDITADOS

NACIONALIDADE

Acepto expresamente miña
integración no servizo de notificación
electrónica fidedigno
DECLARA BAIXO SUA RESPONSABILIDADE:
O abaixo asinante, ten coñecemento das bases e da convocatoria que rexe o proceso de selección para :
PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO
PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO
E declara baixo súa responsabilidade:
Primeiro. - Que coñece e acepta íntegramente as bases da convocatoria publicadas no BOP.
Segundo. - Que reúne todos e cada uno dos requisitos esixidos en ditas Bases e convocatoria, referidos á
data de expiración do prazo de presentación da instancia.
Terceiro. - Que son certos os datos consignados nesta solicitude, asumindo as responsabilidades a que haxa
lugar no caso de falsidade na mesma ou na documentación presentada, sendo excluído automaticamente do
proceso selectivo.
Cuarto.- Que acepto, expresamente, as comunicacións telemáticas ao número de teléfono móbil consignado
e as notificacións electrónicas fidedignas á conta de correo electrónico consignada.
Quinto. - Que non teño sido inhabilitado, nin separado mediante expediente disciplinario do servizo de
ningunha Administración pública.
Sexto. - Que a documentación aportada é copia fiel da orixinal, comprometéndome a aportar os orixinais da
documentación, en relación cos requisitos de acceso e titulación, no caso de ser seleccionado, a requirimento
do Consorcio, de conformidade co establecido nas bases reguladoras deste proceso de selección.
SOLICITA
Que sexa admitida esta solicitude ao proceso de selección
documentación:

que se teña por presentada, a seguinte

- Fotocopia compulsada do documento acreditativo da nacionalidade do aspirante: DNI, pasaporte, tarxeta
de residencia, etc.
- Copia autenticada ou fotocopia do título académico esixido na convocatoria ou certificación académica dos
estudios realizados.
Lugo a , ______ de ____________ de 202_.
(SINATURA DO INTERESADO)

SR. PRESIDENTE DO CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA
INCENDIOS E SALVAMENTO
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Lugo, 27 de xullo de 2021.- O secretario-interventor.- José Antonio Mourelle Cillero.
R. 2302

