
 
Concello de Cospeito

BASES  REGULADORAS   PARA  A  SELECCIÓN,  DE  1  POSTO  DE  AXENTE  DE  EMPREGO  E 
DESENVOLVEMENTO LOCAL, PARA O CONCELLO DE COSPEITO

PRIMEIRA: Obxecto

As presentes bases teñen por obxecto para a selección, de 1 posto de traballo  de axente de  
emprego e desenvolvemento local ao abeiro da orde 11 de setembro de 2017 (DOG núm. 183  
de 26 de setembro). 

É obxecto da presente convocatoria, a provisión como personal laboral temporal en réxime de 
interinidade,  mediante  concurso-oposición,  dunha  praza  de  de  axente  de  emprego  e 
desenvolvemento  local,  por  medio  de contrato  de  interinidade  que  se  extenderá  dende  a 
formalización do mesmo ata o remate do servizo, vinculado á subvención convocada  pola orde  
11 de setembro de 2017 (DOG núm. 183 de 26 de setembro). 

Postos a seleccionar: 1 posto de axente de emprego e desenvolvemento local. Tipo de contrato 
Personal Laboral Interino.
A retribución:  25.601,74€ bruto anual ( 14 pagas o ano).
O horario de traballo establecerase polo Concello.
As persoas que resulten seleccionadas estarán sometidas ao réxime de incompatibilidades que  
determina a lexislación vixente. 

Tipo e duración da provisión: O persoal será nomeado tras o remate do proceso de cobertura 
de dita praza e cesará,  cando: a praza ocupada interinamente provéase por funcionario de 
carreira por algún dos sistemas de provisión previstos reglamentariamente, Cando por causas 
sobrevenidas a praza sexa amortizada; Cando a Administración considere que xa non existen as 
razóns de urxencia que motivaron a cobertura interina».Todo elo sen perxuízo do previsto no 
ET para o período de proba.

Sistema selectivo e formación de bolsa:

Considerando o Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el  
texto refundido de la Ley del  Estatuto Básico del  Empleado Público,  a selección realizarase 
mediante  procedementos  áxiles  que  respetarán  en  todo  caso  os  principios  de  igualdade, 
mérito, capacidade e publicidade.

As probas selectivas realizaranse polo sistema de concurso- oposición.

Así  mesmo,  e  de  acordo  cos  principios  de  igualdade,  eficacia,  eficiencia,  adecuación  do 
candidato/a co perfil do posto a desempeñar, estas bases terán por obxecto crear unha Bolsa  
de traballo en relación con esta praza, en concreto para os supostos de renuncia ou outra causa 
que impida ao aspirante seleccionado desenvolver o posto a cubrir; ou para dar cobertura a  
situacións de incapacidade temporal, vacacións, etc.  

SEGUNDA: LEXISLACIÓN APLICABLE.

O procedemento selectivo será conforme a orde 11 de setembro de 2017 (DOG núm. 183 de 26 
de setembro),  que  no  artigo 14  establece os  requisitos  e  selección  dos  e  das  axentes  de 
emprego e desenvolvemento local 

Concello de Cospeito

Avda. da Terra Cha, 29, Cospeito. 27377 Lugo. Tfno. 982520001. Fax: 982520102



 
Concello de Cospeito

O procedemento desenvolverase de acordo co previsto no Real Decreto Legislativo 5/2015 do 
30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da lei do Estatuto Básico do empregado 
Público,  Lei  30/1984,  de medidas  urxentes  para  a  reforma da  función  pública,  Lei  7/1985 
reguladora das bases de réxime local, Real Decreto Lexislativo 781/1986, polo que se aprobou 
o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, Lei 5/1997, de 
Administración Local de Galicia, Lei 2/2015 de emprego público de Galicia, Regulamento xeral 
de ingreso do persoal ao servizo da administración xeral do Estado e de provisión de postos de 
traballo  e  promoción  profesional  dos  funcionarios  civís  da  administración  xeral  do  Estado,  
aprobado polo RD 364/95 así como demáis normativa aplicable, e as normas recollidas nas  
presentes bases. O procedemento selectivo será conforme a orde do 11 de setembro de 2017, 
reguladora  da  subvención  que  establece  os  requisitos  e  selección  dos  e  das  axentes  de  
emprego e desenvolvemento local.

TERCEIRA: REQUISITOS DOS ASPIRANTES. Requisitos. 

1. Para ser admitido/a á realización destas probas, os/as aspirantes deberán reunir os seguintes  
requisitos:

a)  Ter  nacionalidade  española,  sen  prexuízo  do  disposto  no  art.  57  do  Real  Decreto  
Legislativo 5/2015 para o acceso dos nacionais doutros estados a postos na Administración 
Pública.

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

c)  Estar  en  posesión  ou  en  condición  de  obtela  na  data  de  terminación  do  prazo  de 
presentación de instancias Estar en posesión da seguinte titulación:

Titulación académica: Licenciatura universitaria, grao universitario ou diplomatura.

Conforme a disposición adicional Quinta da lei 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para a  
reforma da función pública, considerarase equivalente ao título de Diplomado universitario o 
superar tres cursos completos de licenciatura. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, 
deberá  estar  en  posesión  da  credencial  que  acredite  a  súa  homologación..(Requisito  que 
deberá acreditar mediante a presentación da copia cotexada de título).

d) Non ter  sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 
administracións  públicas  ou  dos  órganos  constitucionais  ou  estatutarios  das  comunidades 
autónomas,  nin  atoparse  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para  empregos  ou  cargos 
públicos  por  resolución  xudicial.  No  caso  de  ser  nacional  doutro  estado,  non  atoparse 
inhabilitado  ou  en  situación  equivalente  nin  ter  sido  sometido  a  sanción  disciplinaria  ou 
equivalente que impida, no seu estado nos mesmos termos o acceso ao emprego público.

e) Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida ou sexa incompatible 
co normal desempeño das funcións ou tarefas correspondentes á praza á que se opta.

As persoas con discapacidade igual ao superior ao 33 por cento deberán facelo constar na 
súa solicitude, sinalando se precisan de adaptación para realizar as probas. A condición de 
discapacitado acreditarase mediante certificación expedida por organismo competente.

2.  Todos  os  requisitos  anteriores  deberanse  reunir  antes  da  finalización  do  prazo  de 
presentación de instancias.
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3. Aínda que non constitúe un requisito de ingreso, os aspirantes que estean exentos da 
realización  da  proba  de  galego  por  posesión  do  CELGA  4  ou  equivalente,  achegarán  coa 
instancia o documento acreditativo correspondente.

CUARTA.- Tribunal cualificador das probas:

1.- O tribunal cualificador designado pola Alcaldía-Presidencia (en virtude do artigo 21.1.g) de 
7/85 de 2 de Abril reguladora das Bases do Réxime Local), e en base ao establecido polo Real  
Decreto Legislativo 5/2015 do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da lei do 
Estatuto Básico do empregado Público , estará integrado polos seguintes membros:

Presidente:  Un/ha  funcionario/a  pertencente  ao  grupo  de  clasificación  profesional  de 
titulación igual ou superior á esixida par ao acceso á praza convocada ou quen legamente a  
substitúa.

Secretario: O da Corporación ou quen legamente a substitúa

Vogais:

Tres  funcionarios/as  de  carreira  pertencentes  ao  grupo  de  clasificación  profesional  de 
titulación igual ou superior ao esixido para o acceso á praza convocada ou quen legalmente os  
substitúa.

2.- O tribunal non poderá constituírse, nin actuar sen a presenza, polo menos, de tres de seus 
membros,  titulares  ou suplentes,  debendo estar  presentes  en  todo caso  o presidente  e  o 
secretario  ou  persoas  en  quen  deleguen.  De  tódalas  reunións  que  faga  o  tribunal  o/a 
secretario/a redactará acta.

3.- Os membros do tribunal absteranse de intervir e o comunicarán á autoridade convocante 
cando concorran algunhas das circunstancias prevista no artigo 28.2 de Lei 30/1992 de réxime  
xurídico das administracións públicas. Os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal  
cando concorran aquelas circunstancias.

4.-  O tribunal resolverá tódalas dúbidas que xurdan en aplicación das presentes normas así  
como nos casos non previstos polas mesmas.

5.- O tribunal non poderá aprobar nin declarar que superaron as probas un número superior de 
aspirantes ao de postos convocados, aínda que co resto de solicitantes non seleccionados se 
establecerá unha orde para cubrir as posibles vacantes que puideran producirse, so válido para 
a presente convocatoria.

6.-  O  Tribunal  reunirase  inmediatamente  antes  do  inicio  de  cada  exercicio  ao  obxeto  de 
determinar as preguntas do mesmo.

7.- O alcalde, vista a proposta do tribunal, procederá á adopción do decreto correspondente 
que acordará a contratación.

QUINTA.- Presentación de instancias e admisión de aspirantes: 

As solicitudes para participar no proceso selectivo dirixiranse ao Sr. Alcalde do Concello de 
Cospeito  e  presentaranse  no  Rexistro  Xeral  do  Concello,  conforme  ó  modelo  establecido 
(anexo I), no prazo de 05 días naturais contados a partir do día seguinte a súa publicación nun 
ou varios xornais de máxima difusión.
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Tamén poderán remitirse na forma prevista na L 39/15  se ben neste caso, deberán adiantar 
a presentación de instancia por medio de fax ( 982 52 01 02) ou correo electrónico a seguinte 
dirección: concellodecospeito@concellodecospeito.es 

Xunto coa instancia acompañarase:

- Fotocopia do D.N.I., do interesado

- Documentos acreditativos ou fotocopias cotexadas, da seguinte documentación:

•  Relación dos méritos  que se  acrediten,  por  cada un dos apartados de que conste o 
concurso.

• Documentación acreditativa dos méritos que se posúan, nos termos previstos no artigo 
sexto das bases.

A convocatoria iniciando o proceso selectivo así como as presentes bases, serán obxecto de 
publicación  nun  xornal  de  gran  tirada,  na  páxina  web  do  concello 
(http://www.concellodeCospeito.es ) e no taboleiro de anuncios deste Concello.

Todas as demais resolucións que se produzan no expediente, serán publicitadas a través da  
páxina web do Concello e no taboleiro de anuncios deste. 

A presente convocatoria, as súas bases e todos os actos administrativos que da mesma se 
deriven e das actuacións do tribunal, poderán ser impugnados polos interesados no caso e na 
forma dispostos na L 39/15 procedemento administrativo común.A presente convocatoria, as 
súas bases e todos os actos administrativos que da mesma se deriven e das actuacións do  
tribunal, poderán ser impugnados polos interesados no caso e na forma dispostos na L 39/15.

SEXTA.- Selección:

A selección realizarase de conformidade co previsto nas presentes bases polo sistema de 
concurso-oposición cos candidatos que no prazo establecido presentaran a súa documentación.

Fases do proceso e puntuación máxima:

A - Fase de Concurso: 15,50 puntos
B - Fase de oposición: 30 puntos

   TOTAL: 45,50 puntos

6.1.—FASE DE  CONCURSO ( máximo 15,50 puntos). Baremo de méritos alegados: os aspirantes 
deberán presentar orixinal ou copia compulsada da documentación  acreditativa dos méritos 
alegados, segundo se establece no seguinte baremo:

 A. CONCURSO DE MÉRITOS.

Valoraranse os méritos alegados e xustificados documentalmente,  ata un máximo de 15,50 
puntos. O baremo do concurso quedará establecido como segue:

 A.1. Titulación: máx 1 punto

Licenciaturas,  Diplomatura  ou  grado,  en  Dereito,  Economía,  Administración  e  Dirección  de 
Empresas, Ciencias do Traballo, Ciencias Empresarias, Relacións Laborais e Recursos Humanos 
ou Graduado/a Social. Por cada titulación das mencionadas 0,50 puntos, ata un maximo de 1 
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punto.
En ningún caso valorarase  neste apartado a titulación esixida como requisito de acceso.

A.2. Experiencia laboral: max 9 puntos

 1. Experiencia, nos últimos 5 anos, como axente de emprego e/ou técnico/a de emprego, na 
Administración Pública Local: 0,15 puntos por mes.

 2.  Experiencia,  nos  últimos  5  anos,  como  técnico/a  de  administración  xeral(A1/A2)  ou 
administrativo C1 na Administración Pública Local: 0,05 puntos por mes.

Para acreditar os servizos prestados é imprescindible a presentación de certificados expedidos 
pola Administración Pública ou , no seu caso, da vida laboral  xunto aos contratos de traballo 
na que quede totalmente acreditada a prestación dos servizos. A ausencia total ou parcial de  
documentación acreditativa dos méritos dará lugar a que o tribunal non valore os mesmos.

Os servizos prestados a tempo parcial  computaranse de forma proporcional ós prestados a  
xornada completa. No caso de que a redución de xornada  se produza debido os supostos de  
conciliación de vida  familiar  e laboral  recollidos  na  Lei  de Función Publica  de Galicia  e no 
Estatuto dos traballadores  o tempo traballado a tempo parcial computarase como se fose a  
xornada completa,  a documentación xustificativa desta circunstancia deberá presentarse no 
momento de presentar a instancia. 

En  todo  caso,  para  terse  en  conta,  dos  citados  documentos  deberá  desprenderse  a 
categoría do posto e as funcións e tarefas realizadas.

O total de puntos alcanzados no apartado A.2. Experiencia laboral, non poderá superar os 9 
puntos.

 A.3. Cursos de formación extra-académicos:

1.  Cursos  de formación directamente  relacionados coas  funcións  a  desenvolver  nas  prazas 
convocadas, e nos que se expedirá diploma, certificación de asistencia ou de aproveitamento,  
expedidos  ou  homologados  por  Administracións  Públicas:  ata  un  máximo  de  5  puntos, 
segundo o seguinte baremo: 

- Cursos de 300 a 500 horas: 1 punto.
- Cursos de 500 horas ou máis: 3 puntos.

2. Coñecemento da lingua galega. Máximo 0,50 puntos.

- Título de linguaxe administrativo superior: 0,50 puntos
- Título de linguaxe administrativo medio: 0,40 puntos
- Título de perfeccionamento, a súa convalidación ou o Celga 4: 0,30 puntos
- Título de iniciación, a súa convalidación ou Celga 2: 0,20 puntos

 En caso de estar en posesión de distintas titulaciones, valorarase únicamente o nivel máis alto 
de formación.

O TRIBUNAL NON BAREMARÁ A DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POLO/A ASPIRANTE 
QUE NON REÚNA OS  REQUISITOS CITADOS NAS PRESENTES BASES.
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6.2.—FASE DE OPOSICIÓN ( máximo 30 puntos).

6.2.1 EXERCICIO TEORICO.-TEST
 Primeiro exercicio,  obrigatorio  e  eliminatorio,  que consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario,  tipo test,  de 30 preguntas  con respostas alternativas baseadas no contido do 
programa  anexo á convocatoria durante  un  período de 30 minutos e determinado polo  
tribunal inmediatamente antes do inicio deste exercicio. Este exercicio cualificarase de cero  (0) 
a dez   (10)  puntos,  sendo necesario para superalo obter  un mínimo de  cinco (5)  puntos,  
correspondéndolle  ao   tribunal  determinar  o  número  de  respostas  correctas  esixido  para 
acadar a puntuación  mínima. Neste exercicio cada resposta incorrecta penalizará a metade da 
puntuación de cada pregunta acertada, non puntuándose as non  contestadas.

6.2.2 EXERCICIO PRÁCTICO.
O exercicio práctico consistirá no desenvolvemento dun caso práctico a realizar en  2 horas 
relacionado coas funcións dun/dunha axente de emprego recollidas  de acordo ao temario do 
ANEXO I e da orde de referencia reguladora da subvención. Este exercicio puntuarase de cero 
(0) a vinte (20) puntos sendo necesario para aprobar obter unha puntuación mínima de dez 
(10) puntos.

CUALIFICACIÓN FINAL. 

A cualificación final das probas virá determinada pola suma das puntuacións obtidas na fase de 
concurso, que se sumarán ás da fase de oposición, establecendo a orde definitiva de aspirantes 
aprobados.  

Para o caso de empate na puntuación final,  darase preferencia á puntuación obtida na fase de 
oposicion:. darase preferencia a puntuación obtida no exercicio práctico  e de coincidir nesta, a do 
exercicio teórico. De coincidir esta puntuación acudirase a fase de concurso.

SÉTIMA.- Procedemento de selección:

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o Sr. Alcalde, no prazo máximo dun mes, 
mediante resolución aprobará a lista provisional de admitidos e excluídos. Dita resolución será  
definitiva  de  non  haber  excluídos,  e  será  exposta  no  taboleiro  de  edictos  do  Concello, 
relacionándose os aspirantes excluídos coa indicación da causa de exclusión. Nesta resolución 
incluirase a composición do tribunal.

Os aspirantes  excluídos disporán dun prazo de cinco días  hábiles   para  reclamacións e  
corrección  das  deficiencias  sinaladas.  Estas  reclamacións e  correccións  serán aceptadas  ou 
rexeitadas na resolución que aprobe a lista definitiva, que publicarase na mesma forma. Contra 
a  resolución  na  que  se  declare  a  exclusión  definitiva  do  aspirante,  poderá  interpoñerse 
potestativamente recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o órgano que ditou o acto, ou  
directamente recurso contencioso–administrativo no prazo de dous meses, ante a Xurisdición 
Contenciosa-Administrativa, contados a partir do día seguinte ao da publicación.

Entre o final do primeiro exercicio e o comezo do deberán transcorrer un mínimo de 48 
horas e un máximo de 40 días.
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Os  aspirantes  serán  convocados  para  cada  exercicio  nun  único  chamamento,  sendo 
excluídos/as os que non comparecesen.

Os aspirantes deberán acreditar a súa personalidade coa exhibición do documento nacional 
de identidade no momento de realizar o chamamento, podendo os membros ou colaboradores 
do  tribunal,  esixir  a  súa  exhibición  en  calquera  momento  ao  longo  da  realización  da 
correspondente proba.

A cualificación dos exercicios, así como do resultado dos méritos alegados farase pública no 
Taboleiro de Edictos .

Rematada a cualificación dos aspirantes,  o Tribunal  publicará o nome dos/as aspirantes 
aprobados coa súa puntuación, realizando a proposta de nmeamento co aspirante que acadou 
a maior puntuación.

OITAVA- Contrato e Bolsa de suplentes.

O tribunal propoñerá a contratación das persoas seleccionadas, respectando,en todo caso, 
as condicións establecidas no art. 15.5 do Estatuto dos Traballadores (Real Decreto Lexislativo 
2/2015).  Igualmente,  poderá  designar  os  suplentes  que  considere  aptos  para  eventuales 
sustitucións en caso de renuncia.  

A proposta do tribunal cualificador se elevará á Alcaldía-Presidencia, para a resolución do 
expediente  

O Contrato realizarase co aspirante seleccionado. No prazo de 2 días hábiles a contar desde 
a publicación do resultado da selección a persoa seleccionada deberá xustificar que reúne os 
seguintes requisitos  :

1.   Copia autenticada ou fotocopia do título  esixido nas bases, ou do xustificante de ter  
aboados os dereitos para a súa  expedición.

2.   Declaración xurada de non estar   separado  mediante expediente disciplinario  do 
servizo  de  calquera das Administracións Públicas, nin estar inhabilitado para o exercicio de 
funcións públicas por  sentencia firme.

3.   Fotocopia da cartilla da S.S.

4.   Nº de conta bancaria cos 20 díxitos.

5.   Certificado médico sen prexuízo de posterior recoñecemento.

 De no se presentar o interesado ou non aportar a documentación antes sinalada( sen  
causa xustificativa suficiente)  procederáse a cubrir  a  praza co seguinte candidato de maior 
puntuación.

Cumpridos os requisitos sinalados, a Alcaldía procederá a formalizar o nomeamento  coa 
persoa seleccionada.

NOVENA.- Norma final:

A presente convocatoria,  as súas bases e todos os actos administrativos que da mesma se 
deriven e das actuacións do tribunal, poderán ser impugnados polos interesados no caso e na 
forma dispostos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das 
administracións públicas.
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ANEXO I

TEMA 1.- A Constitución Española de 1978. Estructura e contido. O Título Preliminar. A reforma 
constitucional.

TEMA 2.- A Coroa. A sucesión. O Rei: funcións. O refrendo.

TEMA 3.- Dereitos fundamentais e liberdades públicas.

TEMA 4.-  Garantía dos dereitos fundamentais  e liberdades públicas.  A suspensión dos dereitos 
fundamentais e das libedades públicas.

TEMA 5.- As Corstes Xerais. As funcións das Cortes Xerais. Réximen de funcionamento das Cortes 
Xerais.

TEMA 6.- O Goberno: composición e funcións. Nomeamento do Presidente do Goberno. Relacións 
entre lo Goberno e as Cortes Xerais.

TEMA  7.- O poder Xudicial. O tribunal Supremo. O consello Xeral do Poder Xudicial.

TEMA  8.-  O  Tribunal  Constitucional.  Composición  e  funcións.  Recursos  ante  o  Tribunal  
Constitucional.

TEMA  9.-  As  Comunidades  Autónomas.  Organización  política  e  administrativa.  Sistema  de 
distribución de competencias entre o Estado e as Comunidades Autónomas. A financiación das 
Comunidades Autónomas: planteamento constitucional.

TEMA 10.- A Comunidade Autónoma Galega. O Estatuto de autonomía. O Parlamento de Galicia

TEMA 11.- A  Administración Autonómica de Galicia: organización e estructura básica.

TEMA 12.-  O  réxime local  español.  Principios  constitucionais.  As  Entidades  Locais.  Regulación 
xurídica. A  provincia.  Principios  constitucionais.  Elementos.  Organización  e  competencias  O 
municipio Principios constitucionais. Poboación e termo municipal. A organización e competencias 
muicipais. Servizos municipais obrigatorios.

TEMA  13.-. A  actividade  subencional  das  Entidades  Locais:  Regulación.  Procedemento  de 
concesión  de  subvencións.  Especial  análise  do  procedemento  de  concorrencia  competitiva. 
Beneficiarios de subvención. Xustificacións de subvencións. Infraccións e sancións en materia de 
subvencións

TEMA 14.-  Os  bens  das  entidades  locais.  Réxime  de  utilización  de  bens  de  dominio  público.  
Conservación e tutela dos bens

TEMA 15.-. Os principios xerais da contratación do sector público: racionalidade liberdade de pactos 
e contido mínimo, perfección e forma, a información, o réxime de invalidez e a revisión de decisións  
en  materia  de contratación.  Especial  mención o  recurso  especial  en  materia  de  contratación e 
órgano  competente  para  resolver.  As  partes  nos  contratos  do  sector  público.  Os  órganos  de 
contratación. Competencia para contratar. A capacidade e solvencia dos contratistas. Capacidade de 
obrar. Condicións de aptitude. Esixencia de solvencia.

TEMA 16.-. Prohibicións. Declaración de concorrencia de prohibicións de contratar e efectos. Proba 
da non concorrencia de prohibicións de contratar. A preparación dos contratos polas Administracións 
Públicas. Tramitación do expediente. Tipos de tramitación: ordinaria, de urxencia e de emerxencia. 
Os pregos. Aprobación do expediente.

TEMA 17  Clases de expedientes de contratación. Procedementos e formas de adxudicación dos 
contratos.Execución e modificacións dos contratos administrativos. Prerrogativas de Administración. 
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Extinción dos contratos administrativo. Cumprimento dos contratos. Resolución. Causas xenerais e 
específicas de resolución. A cesión dos contratos e a subcontratación.

TEMA 18.- O persoal  oservizo das administracións locais. Dereitos de deberes dos funcionairos 
públicos locais e do persoal laboral.

TEMA 19.-  A potestade  regulamentaria  dos  entes  locais.  Límites  da  potestade  regulamentaria. 
Regulamento  orgánico.  Ordenanzas,  regulamentos  e  bandos.  Procedemento  de  elaboración  de 
aprobación.

TEMA 20.- O acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. A motivación

TEMA 21.-  O  Procedemento  administrativo  común.  Interesados.  Representación.  Rexistro  de 
documentos. Dereito de acceso a rexistros e arquivos. Dereito dos cidadáns. Términos e prazos.

TEMA 22.- O Procedemento administrativo común: Fases: iniciación, Ordenación, Instrucción. 

TEMA 23.- O Procedemento administrativo común: Finalización. A falta de resolución expresa: o 
réxime de silencio administrativo. Execución. A execución forzosa dos actos administrativos.

TEMA  24.-  A  potestade  sancionadora.  Principios  da  potestade  sancionadora.  Principios  do 
procedemento sancionador.

TEMA 25.-  a responsabilidde patrimonial  da Administración Pública:  Principios.  O procedemento 
administrativo en materia de responsabilidade patrimonial. O procedemento abreviado.

TEMA 26.- Os recursos administrativos. O recurso de alzada. O recurso de revisión. O recurso de 
reposición.

TEMA 27.- As facendas locais. Recursos das facendas locais. Especial referencia ós recursos do 
municipio.

TEMA 28.- O orzamento das entidades locais. Porcedemento de elaboración e aprobación.

TEMA 29.-  A tesourería  das  entidades  locais.  Funcións.  Os  pagos  en  firme  e  a  xustificar.  Os 
anticipos de caixa.

TEMA  30.-  A  Unión  Europea:  orixe  e  evolución.  Institucións  comunitarias,  organización  e 
competencias. 

TEMA 31.- A Carta Europea da autonomía local. O comité das Rexións.

TEMA 32.- O Fondo social Europeo (FSO)

TEMA 33.- o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

TEMA 34.- A empresa: concepto. As PYMES.

TEMA 35.- O emprendedor: cualidades e requisitos. Formas de acceso á actividade empresarial. O 
proceso de creación de empresa

TEMA 36.- O empresario individual.

TEMA 37.- As sociedades civís.

TEMA 38.- As comunidades de Bens.

TEMA 39.- As sociedades de responsabilidade limitada.

TEMA 40.- As sociedades anónimas.

TEMA 41.- As sociedades limitadas nova empresa.

TEMA 42.-  As sociedades cooperativas en Galicia:  rexistro,  constitución,  órganos da sociedade,  
réxime económico, modificación dos estatutos, disolución e liquidación.
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TEMA 43.- Principais modalidades de contratación laboral.

TEMA 44.-As empresas de traballo temporal

TEMA 45.-Pincipais fontes de financiación da empresa 

TEMA 46.- As políticas activas de emprego

TEMA 47.- O Plan integral de Emprego

TEMA 48- As iniciativas locais de emprego

TEMA  49.-  Programas  de  escolas  obradoiro,  casas  de  oficios  e  unidades  de  promoción  e 
desenvovemento.

TEMA 50.-  Programas de obradoiros de emprego.

TEMA 51.- Programas de cooperación coas entidades locais

TEMA 52.- Programas de inserción laboral de mulleres vítimas de violencia de xénero.

TEMA 53.- Medidas activas de emprego da Xunta de Galicia: autoemprego

TEMA 54.- Medidas activas de emprego da Xunta de Galicia: economía social

TEMA 55.- Medidas activas de emprego da Xunta de Galicia: fomento da contratación por conta 
allea.

TEMA 56.- Medidas activas de emprego da Xunta de Galicia: conciliación da bida laboral e familiar.

TEMA 57.- Os pactos territoriais de emprego

TEMA 58.- A  Lei de Prevención de Riscos Laborais.
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MODELO DE INSTANCIA PRAZA PROCESO DE  SELECCIÓN, DE 1 POSTO DE AXENTE DE 
EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL, PARA O CONCELLO DE COSPEITO

 

D/Dª _______________________________________________________________, con DNI nº 
_______________________ e domicilio a efectos de notificacións en 
_________________________________________________, teléfono nº ____________________

EXPÓN:

1.- Que enterado/a da convocatoria realizada polo Concello de Cospeito para cubrir, mediante 
concurso-oposición, unha plaza sinalada no encabezamento.

2.- Que reúne todos e cada un dos requisitos exixidos nas bases da convocatoria, que declara 
coñecer.

3.- Que xunta coa presente instancia a seguinte documentación:

* copia compulsada do DNI ou documento que proceda no caso de extranxeiros

* copia compulsada da titulación correspondente

* documentación acreditativa dos méritos alegados, de conformidade co establecido nas bases 
da convocatória, debidamente numerada e co índice  do seu contido

En base ó exposto,

SOLICITA:

Que se teña por presentada a presente solicitude xunto cos documentos que se acompañan e 
ser admitido/a á realización das probas selectivas convocadas.

__________________, a ___ de _________ 2018

Sinatura

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE COSPEITO.

En Cospeito, _______________ de 2018.

En Cospeito, O ALCALDE-PRESIDENTE

DOCUMENTO ASINADO E DATADO Á MARXE
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