
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

www.dacoruna.gal D.L.: C-1-1958

 MARTES, 17 DE ENERO DE 2023 | BOP NÚMERO 11 MARTES, 17 DE XANEIRO DE 2023

Página 1 / 8

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
3/

17
0

AdministrAción LocAL
mAncomunidAdes
MancoMunidade de concellos da coMarca de Ferrol

Convocatoria e bases do proceso selectivo dun auxiliar de administración xeral

CONVOCATORIA E BASES DO PROCESO SELECTIVO DUN AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL DA MANCOMUNIDADE DE 
CONCELLOS DA COMARCA DE FERROL

O Presidente da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, mediante decreto do 12/01/2023, aprobou 
a convocatoria e as bases específicas que rexerán o proceso selectivo dunha praza de auxiliar de administración xeral 
que figura na oferta de emprego público de 2022 desta Mancomunidade (BOP n.º 240 de 21/12/2022), e que son as 
seguintes: 

«BASES DO PROCESO SELECTIVO DUN AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL DA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA 
COMARCA DE FERROL

Primeira.- Número, denominación e características

Unha praza de auxiliar, encadrada na escala de Administración xeral, subescala auxiliar, clasificada no grupo C2.

As funcións a realizar serán as propias do posto segundo determina o artigo 169 do RDL 781/1986, de 18 de abril, 
polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, debendo considerar, en 
concreto, as seguintes:

1. Tarefas correspondentes á xestión de expedientes encomendadas polo xerente e demais persoal técnico da Manco-
munidade, co coñecemento e utilización das novas tecnoloxías aos efectos da xestión de expedientes na administración 
pública, mediante o emprego de aplicacións específicas.

2. Colaborar mediante a realización de tarefas de apoio administrativo reforzando ás persoas responsables dos proxec-
tos que se realicen dende a área.

3. Atención ao público presencial, telefónica, por fax e vía correo electrónico; xestión do correo e xestión do Rexistro 
Auxiliar da Mancomunidade.

4. Colaboración coa función de arquivo.

5. Información á cidadanía e tramitación de solicitudes e expedientes relativos aos servizos prestados polo refuxio de 
animais abandonados e na xestión das colonias felinas.

6. Tarefas de apoio e asistencia técnica aos Plenos da Mancomunidade.

7. Asistencia técnica nos procedementos de contratación tramitados mediante a Plataforma de Contratación do Sector 
Público.

8. Asistencia técnica na tramitación de convenios.

9. Apoio á Xerencia nos seguintes eidos:

 coordinación administrativa cos concellos integrantes da Mancomunidade

 solicitude e xustificación de subvencións, entre outras as relativas a:

  servizo de atención temperá

  actividades de promoción do turismo convocadas pola administración provincial, autonómica e central

  fomento do cooperativismo

  Fondo de Compensación Ambiental

  servizo de normalización lingüística

  servizo de orientación laboral

  Programa Integrado de Emprego

  Protección de animais abandonados
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 adxudicación de contratos e xestión dos pagamentos e liquidacións.

 colaboración na recadación de datos estatísticos e na elaboración e tramitación de informes, memorias, decretos, 
ditames, oficios e outros documentos administrativos.

10. Relación con provedores de subministracións e servizos relacionados coa actividade da Mancomunidade e xes-
tión das subministracións relativas ao material de oficina, servizo telefónico, etc.

11. Debido ao carácter supramunicipal da entidade, pode resultar necesaria puntualmente a asistencia do/a 
traballador/a a reunións ou actividades en distintas localidades dentro do territorio da Mancomunidade.

12. Outras funcións directamente relacionadas coa área que lle poidan ser encomendadas polo seu superior 
xerárquico.

Segunda.- Sistema de provisión

Concurso-oposición en quenda libre.

Terceira.- Requisitos das persoas aspirantes

Para poder participar no proceso selectivo, as persoas aspirantes haberán de reunir os seguintes requisitos:

a) Ser español ou nacional doutro Estado, estes últimos, de acordo co disposto no artigo 57 do TREBEP.

b) Ter cumpridos dezaseis (16) anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.

c) Estar en posesión dun título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente, ou estar en condicións 
de obtelo, na data en que remate o prazo de presentación de instancias.

d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas, nin 
estar incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade para o exercicio de funcións públicas de conformidade coa 
Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Idénticos 
requisitos seranlle esixidos aos nacionais dos demais estados membros da Unión Europea no seu caso.

e) Non padecer enfermidade ou eiva física que impida o desempeño das correspondentes funcións.

Cuarta.- Presentación de instancias

As instancias de participación, dirixidas ao señor Presidente, presentaranse alternativamente, durante o prazo de 20 
días naturais a partir do seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado:

— no Rexistro electrónico da Mancomunidade (https://www.ferrol.gal:8443/cividas-core-web-ferrol/public/
catalog-detail/20905608)

— no Rexistro Xeral da Mancomunidade (Pazo Municipal de Ferrol, Praza de Armas s/n, 15402, oficina de Secretaría, 
primeira planta)

— no Rexistro auxiliar da Mancomunidade (oficinas administrativas do Mercado Municipal da Magdalena, Rúa Igrexa 
s/n, 15402 Ferrol)

— ou ben mediante o procedemento que regula o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas.

Se conforme a este precepto se presenta a instancia a través das oficinas de correos, deberá aparecer o selo na propia 
solicitude. Doutro modo, a data de anotación no Rexistro xeral será a que se teña en conta a todos os efectos.

Para o obxecto de coñecer a presentación das instancias rexistros en rexistros distintos aos da Mancomunidade ou en 
correos e poder realizar o seu seguimento, nestes supostos as persoas solicitantes deberán comunicalo durante o mesmo 
prazo de presentación de instancias, remitindo copia escaneada da solicitude presentada e xa rexistrada, mediante co-
rreo electrónico dirixido a mancomunidade@ferrol.es, indicando como asunto: CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRACIÓN 
XERAL.

Aos efectos da presentación mediante o Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR), as persoas aspirantes que 
presenten a súa instancia dende un rexistro doutra administración poderán facela chegar á Mancomunidade a través do 
rexistro do concello de Ferrol. En todo caso deberán cumprir o indicado no parágrafo anterior.

As persoas aspirantes farán constar na instancia que reúnen tódolos requisitos sinalados na Base 3ª, e achegarán 
inescusablemente os seguintes documentos:
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· Fotocopia do DNI (no seu defecto, pasaporte ou carné de conducir).

· Fotocopia da titulación requerida para o acceso ao posto.

· Relación dos méritos que aleguen para a súa avaliación na fase do concurso xunto co modelo que se achega como 
anexo III a estas bases.

· Documentación acreditativa dos méritos alegados, segundo o establecido na Base 7ª, en orixinal ou fotocopia 
cotexada por fedatario público ou por funcionario competente, pois non se tomarán en consideración nin serán valorados 
aqueles méritos que non se aleguen e non queden debidamente acreditados, en todos os seus extremos, dentro do prazo 
de presentación de instancias.

· Fotocopia, no seu caso, do CELGA III, 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 certificados 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).

· Fotocopia, no seu caso, da certificación galega de competencias dixitais en ofimática regulada no Decreto 218/2011 
da Xunta de Galicia.

Para que teñan validez neste proceso selectivo, os documentos que se presenten deberán estar expedidos nalgunha 
das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de Galicia (galego ou castelán). Ademais, naqueles casos en que a docu-
mentación sexa presentada en fotocopias aportadas polas persoas interesadas, ditas fotocopias deberán estar cotexadas 
por fedatario público ou funcionario competente.

Coa presentación da instancias para tomar parte no proceso selectivo entenderase que as persoas interesadas acep-
tan e acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria.

Modelo de instancia (anexo II): as persoas aspirantes terán á súa disposición un modelo de instancia que poderán 
descargar a través de www.comarcaferrolterra.es

Quinta.- Dereitos de exame 

A participación no proceso selectivo será gratuíta.

Sexta.- Tribunal cualificador

O tribunal cualificador estará constituído do seguinte xeito:

 · Presidente: un/unha funcionario/a dun concello integrante da Mancomunidade.

 · Secretario: o secretario xeral da Mancomunidade ou persoa que legalmente o substitúa.

 · Vogais: catro funcionarios/as de catro concellos distintos integrantes da Mancomunidade.

O/a secretario/a do tribunal cualificador terá dereito a voz pero non a voto.

En todo caso a constitución do tribunal cualificador deberá respectar o establecido no artigo 60 do Texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

As persoas membros do tribunal deberán absterse de intervir, e así llo notificarán ao órgano convocante, cando con-
corran nelas algunha das circunstancias previstas no art. 23 da Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, ou se realizaron tarefas de preparación a probas selectivas nos cinco anos anteriores á publicación desta 
convocatoria.

Así mesmo, as persoas aspirantes poderán recusar ás persoas membros do tribunal cando concorran as devanditas 
circunstancias.

O tribunal resolverá todas as dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas bases, así como o que se deba facer 
nos casos non previstos nelas.

O tribunal poderá dispoñer a incorporación ás súas sesións de persoas con labores de asesoramento para as probas 
que estimen pertinentes. Estas persoas limitaranse a prestar a súa colaboración nas súas especialidades técnicas.

Os/as vogais deberán posuír titulación ou especialización igual ou superior á esixida para o acceso á praza convocada, 
consonte o disposto no art. 4.e) do R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
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Sétima.- Probas selectivas

O Proceso de selección efectuarase polo sistema de concurso-oposición e desenvolverase en dúas fases, que deberán 
superarse independentemente, sen que entre elas poida haber compensación.

O programa que rexerá o proceso selectivo é o que figura como anexo a estas bases. Teranse en conta as normas de 
dereito positivo relacionadas co contido do programa que, con data límite da data de publicación da listaxe definitiva de 
persoas admitidas e excluídas, conten con publicación oficial no boletín ou diario correspondente, aínda que a súa entrada 
en vigor estea diferida a un momento posterior.

As normas de dereito positivo relacionadas co contido do programa que figura no anexo e que fosen derrogadas parcial 
ou totalmente serán automaticamente substituídas por aquelas que procedan á súa derrogación parcial ou total, con data 
límite da data de publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas.

7.1. Fase de concurso

Na fase de concurso asignarase ata un máximo de 30 puntos.

A puntuación virá determinada pola acreditación dos seguintes méritos:

a) Experiencia profesional (máximo 17 puntos).

Neste apartado valorarase a experiencia profesional previa no desempeño de postos de traballo de igual categoría e 
funcións á que se opta, na forma seguinte:

- Por servizos prestados en Mancomunidades de municipios, na categoría obxecto desta convocatoria: máximo 17 
puntos.

Puntuación: 0,50 puntos por cada mes completo de servizos prestados. Os servizos a tempo parcial serán valorados 
proporcionalmente.

- Por servizos prestados noutras Administracións de ámbito local, na categoría obxecto desta convocatoria: máximo 17 
puntos.

Puntuación: 0,25 puntos por cada mes completo de servizos prestados. Os servizos a tempo parcial serán valorados 
proporcionalmente.

- Por servizos prestados noutras Administracións públicas, na categoría obxecto desta convocatoria: máximo 17 
puntos.

Puntuación: 0,20 puntos por cada mes completo de servizos prestados. Os servizos a tempo parcial serán valorados 
proporcionalmente.

Os extremos anteriores acreditaranse mediante certificación expedida polo órgano competente da Administración, e o 
informe da vida laboral.

b) Titulacións académicas (máximo 3 puntos).

Teranse en conta as titulacións académicas de acordo coa táboa seguinte:

- Grao universitario ou equivalente: 3 puntos.

- Ciclo formativo de grao superior: 1,5 puntos.

c) Cursos de formación recibidos e acreditados (máximo 4,5 puntos):

Valoraranse os cursos especializados e/ou específicos relacionados coas funcións propias da praza obxecto da con-
vocatoria definidas na base 1, e que foran convocados, impartidos ou homologados polas Administracións Públicas ou 
Universidades, así como os cursos impartidos no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións 
públicas (Afedap).

A valoración realizarase aténdose ao baremo seguinte:

- De duración de 6 a 19 horas: 0,40 puntos.

- De duración de 20 a 80 horas: 0,80 puntos.

- De duración de 81 a 100 horas ou cursos de linguaxe administrativa: 1,60 puntos

- De duración de máis de 101 horas, cursos de posgrao ou másteres: 1,90 puntos

Os diplomas, certificados ou documentos que acrediten a realización de cursos deberán expresar a duración en horas e 
expresar o seu contido básico. Se non se indican as horas de duración ou o temario impartido, non se outorgará puntuación.
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Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

d) CELGA 4 ou acreditación de coñecemento da lingua galega superior á requirida para o ingreso na categoría obxecto 
desta convocatoria: 2 puntos.

Para a acreditación deste apartado as persoas aspirantes deberán achegar Celga 4 ou o título equivalente debida-
mente homologado de acordo coa disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os 
certificados 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).

e) Carnet conducir: 1,5 puntos

f) Ter aprobado un proceso selectivo na categoría obxecto desta convocatoria (máximo 2 puntos):

- nalgunha Administración local: 2 puntos

- noutras Administracións públicas: 1 punto

7.2. Fase de oposición.

Na fase de oposición asignarase ata un máximo de 70 puntos.

A data, hora e lugar de celebración dos exercicios serán anunciados oportunamente na páxina web da Mancomunidade, 
así como no taboleiro de edictos, en consonancia coas presentes bases, polo que as persoas aspirantes non serán citadas 
expresamente para a súa realización.

A oposición consistirá na realización das seguintes probas, todas elas de carácter obrigatorio e eliminatorio:

a) 1ª proba: coñecementos teóricos (de carácter obrigatorio e eliminatorio).

O tempo máximo para a realización deste exercicio será de dúas horas.

Dividirase en dúas partes e consistirá:

1) en contestar por escrito un cuestionario tipo test de 40 preguntas sobre o contido do temario anexo á convocatoria, 
con catro respostas alternativas das que só unha será correcta. Esta parte puntuarase de 0 a 40 e será preciso acadar 
20 puntos para superala.

Cada resposta acertada equivalerá a un punto (1,0), e cada resposta errónea restará 0,25 puntos. As preguntas 
deixadas sen contestar non sumarán nin restarán puntuación.

2) en contestar por escrito un cuestionario tipo test de 30 preguntas sobre o contido dos temas 15 a 26 do temario 
anexo á convocatoria. As preguntas poderán formularse de xeito teórico ou na forma de supostos prácticos. Esta parte 
puntuarase de 0 a 30 e será preciso acadar 15 puntos para superala.

Cada resposta acertada equivalerá a un punto (1,0), e cada resposta errónea restará 0,25 puntos. As preguntas 
deixadas sen contestar non sumarán nin restarán puntuación.

b) 2ª proba: proba práctica de ofimática (de carácter obrigatorio e eliminatorio).

Esta proba será cualificada como “apto/a” ou “non apto/a”.

Consistirá en demostrar coñecementos de informática de nivel usuario sobre un sistema operativo e o paquete ofimá-
tico LibreOffice, a través de exercicios prácticos propostos polo tribunal a desenvolver cun ordenador, tendo en conta que o 
tempo para a súa realización será fixado polo tribunal á vista do/s exercicio/s de que se trate e, en todo caso, un máximo 
de corenta e cinco minutos.

Terá carácter obrigatorio e eliminatorio, agás para aquelas persoas aspirantes que na solicitude de admisión ao pro-
ceso selectivo declarasen estar en posesión e aportasen a certificación galega de competencias dixitais en ofimática 
regulada no Decreto 218/2011 da Xunta de Galicia, ou estar en condicións de obtela como máximo na data de remate de 
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presentación de instancias, e presentasen a correspondente xustificación no prazo previsto na base 4ª. Serán eliminadas 
aquelas persoas aspirantes que non sexan cualificadas de aptos/as.

Corresponderá ao tribunal determinar o nivel de coñecementos esixido para acadar a cualificación de apto/a.

c) 3ª proba: proba de galego (de carácter obrigatorio e eliminatorio)

Esta proba será cualificada como “apto/a” ou “non apto/a” e constará de dúas partes:

1) na primeira as persoas aspirantes deberán redactar en galego, durante un tempo máximo de corenta e cinco minu-
tos, un documento propio das funcións da praza que se convoca. Valoraranse os aspectos lingüísticos e adaptación aos 
criterios de modernización de linguaxe administrativa.

2) a segunda parte, de carácter oral, consistirá en manter unha conversación en lingua galega cunha duración máxima 
de dez minutos cos membros do Tribunal, na que se falará do documento obxecto da primeira parte deste exercicio e só se 
valorarán os aspectos citados, admitíndose as variantes dialectais. Para o obxecto de garantir a posibilidade de revisión da 
proba oral, esta será gravada, sempre que a persoa aspirante non renuncie expresamente a este dereito.

Quedarán exentas da realización desta proba aquelas persoas que acrediten estar en posesión do CELGA 3 ou equiva-
lente no prazo previsto na base 4ª. Para a acreditación deste extremo as persoas aspirantes deberán achegar Celga 3 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 certificados 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).

A cualificación do proceso selectivo será o resultado da ponderación das dúas fases segundo os criterios e porcentaxes 
establecidos nos apartados anteriores. En caso de empate, resolverase este atendendo, en primeiro termo, á maior pun-
tuación obtida na parte 2 da 1ª proba da fase de oposición; en segundo termo, de subsistir o empate, atenderase á maior 
puntuación obtida na parte 1 da 1ª proba da fase de oposición.

Se a pesar da aplicación das regras anteriores continuase subsistindo o empate, dirimirase este mediante sorteo 
entre as persoas aspirantes afectadas por tal circunstancia. Este sorteo será público e celebrarase ante o Secretario da 
Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol.

Oitava.- Reclamacións e recursos

A presente convocatoria e cantos actos administrativos se deriven dela poderán ser impugnados polas persoas intere-
sadas nos casos e no xeito establecidos pola Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
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ANEXO I. TEMARIO

Tema 1.- A Constitución española de 1978: estrutura e articulado.

Tema 2.- Organización territorial do Estado na Constitución: principios e criterios básicos da Administración central, 
autonómica e local. O Goberno: Concepto. Cese. Responsabilidade. Funcións. Deberes. Regulamentación.

Tema 3.- O Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e articulado.

Tema 4.- O réxime local español. O municipio. Elementos esenciais: territorio, poboación e organización. O termo muni-
cipal e alteración de termos municipais. O empadroamento: regulación básica. A organización municipal. As competencias 
das entidades locais: concepto e clases. Ordenanzas e regulamentos das entidades locais: concepto e diferencias. A 
provincia. Organización provincial. Competencias das provincias. Outras entidades locais. Mancomunidades. Comarcas e 
outras entidades que agrupen varios municipios. As áreas metropolitanas.

Tema 5.- Os dereitos e deberes dos veciños no ámbito local: Concepto de veciños. Dereitos e deberes. Información e 
participación cidadá: Información e participación dos veciños. Información e participación das asociacións veciñais.

Tema 6.- Funcionamento dos órganos colexiados locais: convocatoria e orde do día: réxime de sesións. Adopción de 
acordos. Actas e certificacións de acordos: Borrador da acta e aprobación. Transcrición da acta ao libro. Sinatura da acta. 
Certificados de acordos.

Tema 7.- Igualdade: aspectos xerais do Decreto lexislativo 2/2015: título preliminar, Título I: capítulo I e II. Discapaci-
dade e inclusión social: Real decreto lexislativo 1/2013: título preliminar; capítulo V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I 
e título II.

Tema 8.- Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: 
Título I, Título II, Título III e Título X.

Tema 9.- Dereito administrativo xeral: a Lei 39/2015. Disposicións xerais. Os interesados. Dereitos dos cidadáns. O 
acto administrativo: concepto, elementos, clasificación e invalidez. Principios xerais do procedemento administrativo. Días 
e horas hábiles. Cómputo de prazos. A obriga de resolver e o silencio administrativo.

Tema 10.- Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo II, capítulo III, 
capítulo IV e capítulo VI.

Tema 11.- Facendas Locais: clasificación dos ingresos e dos gastos. Ordenanzas fiscais. Réxime xurídico do gasto 
público local. O orzamento: estrutura, elaboración, aprobación e xestión. As modificacións orzamentarias: clases e a súa 
tramitación (elaboración, aprobación e xestión).

Tema 12.- A atención ao público: Acollida e información: Relacións entre as administracións públicas e os cidadáns. 
Dereitos dos cidadáns. Medidas para a atención ao público. Os servizos de información e reclamación administrativa: Ideas 
xerais. Iniciativas e suxestións. Reclamacións e queixas. Regulamentación específica na esfera local.

Tema 13.- O Rexistro de documentos: Concepto: O documento administrativo. O rexistro de documentos. O rexistro de 
entrada e saída: O seu funcionamento nas corporacións locais. A presentación de instancias e documentos nas oficinas 
públicas. A informatización dos rexistros. Comunicacións e notificacións: Comunicacións. Notificacións e a súa publicación.

Tema 14.- O arquivo: Concepto. Clases de arquivo e funcionamento: Arquivos históricos. Arquivos administrativos. 
Funcionamento. Principais criterios de ordenación. Especial referencia ao Arquivo de Xestión: caracteres. Organización. O 
dereito da cidadanía ao acceso a arquivos e rexistros.

Tema 15.- O procedemento administrativo: fases. As especialidades do procedemento: a responsabilidade patrimonial 
da Administración e a potestade sancionadora da Administración. A revisión de actos en vía administrativa: revisión de 
oficio de actos administrativos e os recursos en vía administrativa.

Tema 16.- A Función Pública local: Concepto e clases de funcionarios. Organización da Función Pública local: órganos 
e grupos que a integran. Funcionarios con habilitación de carácter nacional. Funcionarios propios das corporacións locais. 
Adquisición e perda da condición de funcionario. Situacións en que poden atoparse. A oferta de emprego público e as 
relacións de postos de traballo. Dereitos e deberes dos funcionarios públicos locais. Réxime disciplinario. 

Tema 17.- A contratación administrativa na esfera local. Clases de contratos. A selección do contratista. Procedemen-
tos de adxudicación dos contratos. Execución, modificación e suspensión dos contratos. A revisión dos prezos. Invalidez 
dos contratos. Extinción dos contratos.

Tema 18.- Mancomunidades de municipios: Concepto. Procedemento de constitución e disolución. Organización. Com-
petencias. Facenda. Os Estatutos da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol.
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Tema 19.- O Regulamento de funcionamento do servizo mancomunado de lacería e refuxio de Mougá. A ordenanza fiscal 
reguladora das taxas pola prestación do servizo de lacería, recollida, aloxamento e control e animais domésticos.

Tema 20.- A actividade subvencional das Entidades Locais: regulación. Procedementos de concesión de subvencións. 
Especial análise do procedemento de concorrencia competitiva. Beneficiarios de subvencións. Xustificación de subven-
cións. Infraccións e sancións en materia de subvencións.

Tema 21.- A Orde reguladora da subvención para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia. 
A Orde reguladora da subvención para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación 
laboral.

Tema 22.- As Bases reguladores do programa da Deputación da Coruña de subvencións dirixido a entes a entes de 
xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades 
turísticas da provincia da Coruña.

Tema 23.- Bases reguladoras da convocatoria da Deputación da Coruña de subvencións dirixida a concellos, agru-
pacións de concellos, mancomunidades e outras entidades locais da provincia da Coruña para creación, mantemento e 
reforzo dos servizos de normalización lingüística (SNL)

Tema 24.- Orde reguladora das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación 
de servizos no marco da Rede galega de atención temperá.

Tema 25.- Orde reguladora dos criterios de repartición e bases reguladoras das subvencións do Fondo de Compensa-
ción Ambiental destinadas a entidades locais de Galicia (liña de concorrencia competitiva a entidades locais).

Tema 26.- Protección e benestar dos animais de compañía en Galicia. A Lei 4/2017, do 3 de outubro. A Orde reguladora 
das axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia 
destinadas ás entidades locais.»

Ferrol, 12 de xaneiro do 2023,

O Presidente da Mancomunidade,

Ángel Manuel Mato Escalona
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