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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
FENE
Secretaría

Convocatoria e bases reguladoras de proceso selectivo para a creación dunha listaxe de aspirantes para futuras coberturas temporais, como 
funcionario/a interino/a de postos/prazas de Técnico/a de Xestión da Escala de Administración Xeral

ANUNCIO

Asunto: CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DE PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE 
ASPIRANTES para futuras coberturas temporais, como funcionario/a interino/a de postos/prazas DE TÉCNICO XESTIÓN da 
Escala de Administración XERAL, subescala XESTIÓN, grupo A, subgrupo A2, PARA O DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DO 
CONCELLO DE FENE

Por Resolución da alcaldía núm. 1596/2021 do 22.12.2021, convocouse o proceso selectivo para a formación dunha 
listaxe de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de postos/prazas de técnico de xestión, escala 
administración xeral, subescala xestión, grupo A, subgrupo A2, para o departamento de Secretaría de Fene, polo sistema 
de oposición libre, acordándose o que segue:

“PRIMEIRO.- Aprobar as bases reguladoras da convocatoria de selección nos termos seguintes:

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DE PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE ASPIRANTES 
para futuras coberturas temporais, como funcionario/a interino/a de postos/prazas DE TÉCNICO XESTIÓN da Escala de 
Administración XERAL, subescala XESTIÓN, grupo A, subgrupo A2, PARA O DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DO CONCELLO 
DE FENE

PRIMEIRA.- OBXECTO DA CONVOCATORIA E XUSTIFICACIÓN:

1. A presente convocatoria e bases teñen por obxecto o desenvolvemento dun proceso selectivo para a creación, 
no Concello de Fene, dunha listaxe de aspirantes para o desempeño/cobertura temporal, como funcionario/a interino/a 
de postos/prazas de Técnico/a de Xestión da Escala de Administración Xeral, subescala de xestión, grupo A, subgrupo 
A2 destinados para a cobertura de acumulacións de tarefas e programas laborais temporais fundamentalmente para as 
unidades de Persoal e apoio á secretaría e contratación co obxectivo fundamental de apoio na implementación de posi-
bles programas de regularización contractual e de xestión da oferta de emprego público e sen carácter excluínte doutras 
funcións propias do Departamento.

O recurso a esta listas, para a incorporación temporal e nomeamento como funcionario/a interino/a do antedito 
persoal, deberase cinguir e adecuar aos supostos, criterios, requisitos e modalidades/tipoloxías funcionariais previstas, 
segundo o caso, pola normativa aplicable ao efecto en cada momento. E no expediente correspondente deberá constar 
acreditación da concorrencia da necesidade, urxencia e/ou aqueloutros supostos ou circunstancias excepcionais que, 
segundo a normativa vixente no momento, habiliten a incorporación do persoal temporal pretendido. Con acreditación, 
asemade, da existencia de crédito adecuado e suficiente.

As funcións a desenvolver polo persoal funcionario interino incorporado ao abeiro desta listaxe serán as corresponden-
tes ao posto de adscrición, (segundo RPT municipal e/ou instrumento organizativo equivalente vixente) ou programa/servi-
zo ao que se vincule o dito nomeamento, e que resulten propias da capacitación profesional, formativa e/ou legal inherente.

2. A creación e entrada en vigor desta listaxe anulará calquera outra con obxecto e/ou características equivalentes que 
poida existir no Concello, e terá unha vixencia de cinco anos (contados dende día seguinte ao da publicación da resolución 
aprobatoria da mesma).

Non obstante, quedará anulada automaticamente se, antes da finalización da antedita vixencia, entrase en vigor outra 
listaxe con obxecto e/ou características equivalentes; xa sexa por convocatoria específica realizada ao efecto ou ben 
porque se derive da convocatoria de novos procesos selectivos.

Sen prexuízo do anterior, esta lista non anulará a lista de aspirantes aprobada por Resolución da alcaldía 115/2020, 
mentres se manteña a súa vixencia ata o 31.12.2024, e a lista complementaria desta aprobada por Resolución da alcaldía 
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421/2021 do 15 de maio, respecto da súa aplicación aos servizos económicos do Concello, pero si respecto do departa-
mento de Secretaría.

SEGUNDA.- NOMEAMENTO E CESE DO PERSOAL INCORPORADO AO ABEIRO DA LISTAXE

O persoal temporal incorporado ao abeiro da listaxe derivada desta convocatoria, previa acreditación e cumprimento 
dos requisitos esixidos ao efecto e anteriormente sinalados, será nomeado persoal funcionario interino, segundo a mo-
dalidade adecuada ás causas/circunstancias que tiveran motivado o dito nomeamento, consonte ao disposto ao efecto 
nos arts. 10 do TREBEP (RDL 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico 
do Empregado Público) e 23 da LEPG (Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia). E cesará, ademais de 
polas mesmas causas que determinan a perda da condición de persoal funcionario de carreira, cando concorra algunha das 
circunstancias referidas nos arts. 10.3 do TREBEP e 24.2 da LEPG. 

TERCEIRA.- SISTEMA SELECTIVO 

A selección do persoal que conformará a listaxe derivada desta convocatoria realizaranse polo sistema de oposición 
libre, con arranxo ao sinalado na base sétima.

CUARTA.- REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES

Para poder participar nesta convocatoria e proceso selectivo o/as aspirantes deberán reunir, antes do remate do prazo 
de presentación de solicitudes de participación, os seguintes requisitos:

Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da LEPG e restante normativa 
concordante, permita o acceso á condición de funcionario municipal. 

Estar en posesión, ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes de parti-
cipación, da titulación universitaria de grao, licenciatura ou diplomatura, ou equivalentes. No caso de titulacións obtidas no 
estranxeiro, deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación.

Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración Pública ou dos 
órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou 
especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratara de acceder ao corpo 
ou escala de persoal funcionario do que a persoa fora separada ou inhabilitada. No caso de nacionais doutros Estados, 
non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida 
no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

Ter cumpridos os 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das funcións ou tarefas 
correspondentes. 

Estar en posesión do CELGA 4, ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo antes da finalización do prazo de 
presentación de instancias. A dita acreditación do coñecemento de lingua galega realizarase de conformidade ao previsto 
na normativa de aplicación, con arranxo ao Sistema de Certificación de Lingua galega (CELGA) actualmente vixente, ou 
as súas certificacións equivalentes, debidamente homologadas polo órgano competente en materia de política lingüística 
da Xunta de Galicia (nos termos do previsto na Orde de 16 de xullo de 2007 e na Orde de 10 de febreiro de 2014, que 
modifica a anterior). 

En todo caso, e con arranxo ao previsto no art.51.2 da LEPG os/as aspirantes que non acrediten o dito coñecemento 
da Lingua Galega requirido (CELGA 4 ou equivalente), ou estar en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de 
solicitudes, deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega, de conformidade ao previsto para o 
segundo exercicio na base sétima, e que cualificará ao/á aspirante como apto ou non apto.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E ADMISIÓN DE ASPIRANTES

1. As persoas interesadas en participar na convocatoria e proceso selectivo deberán presentar solicitude dirixida ao Al-
calde, segundo o modelo-tipo do Anexo II destas bases, e no que se fará constar (baixo forma de declaración responsable), 
ademais, que reúnen tódolos requisitos esixidos na base anterior. A solicitude presentaranse no Rexistro Xeral do Concello 
ou na forma establecida no art. 16 da LPACAP (Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas). En todo caso, a presentación presencial no Rexistro Xeral do Concello requirirá da solicitude de 
cita previa segundo ás indicacións recollidas na web (www.fene.gal).

O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 7 días hábiles contados a partir do seguinte ao da 
publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
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2. Xunto coa dita solicitude (que inclúe, tamén, declaración responsable do cumprimento dos requisitos de participación 
e da veracidade da documentación/información achegada, con compromiso de presentación da xustificación documental 
no seu caso requirida), os/as aspirantes deberán achegar inescusablemente a seguinte documentación:

1. Copia do DNI, pasaporte ou documento identificativo equivalente e acreditativo da identidade e nacionalidade da 
persoa aspirante.

2. Copia do título (ou certificado acreditativo equivalente) acreditativo/xustificativo de estar en posesión, ou en condi-
cións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de solicitudes, do título requirido para participar na convocatoria 
e proceso selectivo, segundo o sinalado no apartado b) da base cuarta.

3. Copia de documento acreditativo/xustificativo de estar en posesión, ou en condicións de obtelo antes do remate do 
prazo de presentación de solicitudes, do nivel de coñecemento da lingua galega requirido segundo o sinalado no apartado 
f da base cuarta (CELGA 4 ou equivalente).

4. Os/as aspirantes que fagan valer a súa condición de persoas con discapacidade deberán presentar certificado dos 
órganos competentes do Ministerio de Traballo e Seguridade Social, ou aqueloutro órgano competente ao efecto, que acre-
dite tal condición; debendo achegar, asemade, certificado dos citados órganos, ou da administración sanitaria competente, 
acreditativo da compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións correspondentes. Debendo advertir, asemade, xunto 
á solicitude, se precisaran dalgún tipo de adaptación nas probas a desenvolver.

3. A antedita acreditación documental realizarse mediante a achega de copias simples, sen necesidade de cotexo das 
mesmas; sen prexuízo de que, ao abeiro do disposto no artigo 28 da LPACAP (ou aqueloutras previsións normativas aná-
logas/concordantes e/ou substitutivas), se poida requirir a posterior presentación de documentación/información orixinal 
e o cotexo.

4. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución de aprobación da lista provisional de 
aspirantes admitidos/as e excluídos/as, que se fará pública no taboleiro de edictos e na web do Concello, relacionándose 
os/as aspirantes excluídos/as, con indicación da causa da súa exclusión. Os aspirantes disporán dun prazo de tres (3) días 
hábiles para a emenda das deficiencias que se sinalen. Estas emendas serán aceptadas ou rexeitadas na resolución que 
aprobe a lista definitiva, que se publicará no taboleiro de edictos en na páxina web do Concello e na que se incluirá, tamén, 
a designación nominal do Tribunal, o lugar, data e hora fixados para a súa constitución, así como para o inicio da oposición 
(data, lugar e hora do inicio da oposición que poderá ser fixada e anunciada, tamén, con posterioridade).

SEXTA.- TRIBUNAL CUALIFICADOR

1. O tribunal cuxa composición se adecuará aos criterios de imparcialidade e profesionalidade, e aos restantes requisi-
tos previstos ao efecto pola normativa de aplicación (arts. 60 do TREBEP e 59 da LEPG), será nomeado por resolución de 
Alcaldía e estará conformado polos seguintes integrantes:

a) Presidenta/e (titular e suplente): Unha/un funcionaria/o de carreira pertencente a un corpo ou escala para ingreso 
no cal se requira titulación igual ou superior á de agora esixida.

b) 3 Vogais (titulares e suplentes): Tres funcionarias/os de carreira pertencentes a un corpo ou escala para ingreso no 
cal se requira titulación igual ou superior á de agora esixida.

c) Secretaria/o (titular e suplente): Secretaria do Concello de Fene ou persoa que legalmente o substitúa e, como 
suplente, unha/un funcionaria/o de carreira pertencente a un corpo ou escala para ingreso no cal se requira titulación igual 
ou superior á de agora esixida.

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

3. Os membros do tribunal absteranse de intervir e o comunicarán á autoridade convocante cando concorra algunha 
das circunstancias previstas no art. 13.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público. Os aspi-
rantes 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 poderá dispoñer a incorporación aos seus traballos de asesores, con voz e sen voto, para as probas en 
que así o estimen necesario ou conveniente.

6.- Os membros concorrentes ás sesións do tribunal, aos efectos de percepcións de asistencias, clasificaranse con-
sonte ao art.33 do RD 462/2002 sobre indemnizacións por razóns de servizo.
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SÉTIMA.- DESENVOLVEMENTO DO PROCESO SELECTIVO. OPOSICIÓN:

1. O sistema selectivo empregado será o de oposición libre. A oposición consistirá na realización dos exercicios sinala-
dos a continuación, e na mesma poderase obter unha puntuación máxima de 10 puntos.

2. Os anuncios sobre celebración dos exercicios da oposición, así como o resultado final do proceso selectivo, faranse 
públicos mediante a publicación do correspondente anuncio/acta do tribunal no taboleiro de edictos e na páxina web do 
Concello.

Os exercicios da oposición serán de carácter obrigatorio e eliminatorio para todas as persoas aspirantes, sen prexuízo 
da proba específica de coñecemento de lingua galega, que só será obrigatoria para quen non acredite estar en posesión do 
nivel requirido, con arranxo á base 4.f. 

Non poderán superar a oposición nin, consecuentemente, o proceso selectivo, aqueles/as aspirantes que non teñan 
superado a totalidade dos exercicios que lle resultan obrigatorios. Así, os/as aspirantes que non superen algún dos 
exercicios obrigatorios quedarán eliminados/as do proceso selectivo e non poderán formar parte da listaxe de aspirantes 
resultante.

Os/as aspirantes convocaranse para os exercicios en chamamento único, sendo excluído/as do proceso selectivo 
aqueles/as que non comparezan, agás nos casos debidamente xustificados e apreciados discrecionalmente polo tribunal.

Os/as aspirantes deberán acreditar a súa personalidade coa exhibición do documento nacional de identidade ou 
pasaporte.

O prazo mínimo entre exercicios será de 48 horas, agás naqueles casos en que o tribunal, co consenso de todos os 
aspirantes, considere conveniente a realización de varios exercicios nunha mesma xornada, ou nun prazo inferior ao ante-
riormente establecido, concedendo aos aspirantes un descanso mínimo entre exercicios de 30 minutos.

Primeiro exercicio, obrigatorio e eliminatorio para todas as persoas aspirantes.

Consistirá na resolución por escrito, nun tempo máximo de 120 minutos, dun cuestionario tipo test de 80 preguntas 
(e 10 de reserva) con 3 respostas alternativas, das que só unha será a correcta, e que gardarán relación coas materias 
comprendidas no temario que figura no ANEXO I.

As preguntas de reserva deberán ser contestadas polos aspirantes e utilizaranse para substituír aquelas preguntas 
do exame inicial que, de ser o caso, fosen anuladas polo tribunal, previo acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a 
pregunta anulada do exame inicial terase por non formulada e será substituída pola primeira pregunta de reserva, e así 
sucesivamente no caso de que houbera mais dunha anulación.

O cuestionario será determinado polo Tribunal inmediatamente antes da realización do mesmo.

A proba cualificarase de 0 a 10 puntos, debéndose obter unha puntuación mínima de 5 puntos para superalo, corres-
pondendo ao tribunal determinar, por comparación/ponderación coa media do conxunto de participantes, o número mínimo 
de preguntas acertadas necesario para alcanzar a dita puntuación, que non terá por que corresponderse necesariamente 
co 50% das preguntas acertadas.

Segundo exercicio, unicamente obrigatorio para os/as aspirantes que non teñan acreditado estar en posesión, ou en 
condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de solicitudes, do nivel de coñecemento de galego requirido 
segundo a base 4.f (CELGA 4 ou equivalente).

Esta proba cualificará á persoa aspirante como apta ou non apta.

Consistirá en traducir do castelán ao galego, nun tempo máximo de 30 minutos e sen axuda de dicionario, un texto 
facilitado polo Tribunal inmediatamente antes de celebrarse a proba, acorde ás características funcionais da vacante 
convocada, para demostrar unha competencia similar á esixida para obter o certificado CELGA 4. Correspóndelle ao tribu-
nal determinar o nivel de coñecementos esixido para acadar o resultado de “apto/a”, quedando eliminados do proceso 
selectivo aqueles/as aspirantes que non acaden a dita cualificación.

As puntuacións/cualificacións resultantes da corrección dos diferentes exercicios da oposición faranse públicas no 
taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web municipal. Os/as aspirantes disporán dun prazo de tres (3) días hábiles 
para formular reclamacións/alegacións ao respecto dos resultados e cualificacións obtidos, contados a partir do día se-
guinte á súa publicación no taboleiro de anuncios e páxina web municipais. Á vista das reclamacións que se presenten, e 
no caso de ser estimadas polo Tribunal, realizaranse as oportunas correccións nas puntuacións, publicándose a puntuación 
definitiva no taboleiro de anuncios e páxina web municipais.

3. A puntuación final do proceso selectivo obterase sumando as puntuacións acadadas nos exercicios. Nos supostos 
de empate entre as puntuacións totais finais de dous ou máis aspirantes, e para determinar a orde final dos mesmos 
na listaxe a crear ao abeiro desta convocatoria, este resolverase acudindo ás preguntas de reserva do exercicio tipo test 
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que non teñan sido obxecto de utilización e puntuación inicial, por non terse utilizado para substituír aquelas preguntas 
do exame inicial que, de ser o caso, fosen anuladas polo tribunal. E de persistir o empate, este resolverase por sorteo, 
realizado ante o Tribunal e presenza de todas as persoas aspirantes que así o desexen.

OITAVA.- CREACIÓNS DA LISTAXE DE ASPIRANTES

Finalizada a oposición, o Tribunal fará pública, no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal, a 
relación de persoas aspirantes que tiveran superado o proceso selectivo (por teren superado os exercicios obrigatorios), 
ordenados por orde descendente puntuación final obtida nos supostos de empate, aplicarase o criterio de desempate 
fixado na base sétima), e que conformarían a listaxe de aspirantes a crear ao abeiro desta convocatoria. Dando traslado 
á Alcaldía para que, no exercicio das súas atribucións, dite resolución de aprobación da listaxe de aspirantes, que tamén 
será obxecto de publicación Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal.

NOVENA.- FUNCIONAMENTO DA LISTAXE DE ASPIRANTES

O funcionamento da lista rexerase polas seguintes normas:

1. Chamamentos

Os chamamentos para as incorporacións e formalización dos nomeamentos realizaranse en base á orde de prelación 
vixente, en cada momento, entre os/as integrantes da listaxe; e, polo tanto, respectando a posición ordinal (por orde 
descendente) que, en cada momento, ostenten nela.

En caso de oferta simultánea de varias incorporacións, estas ofreceranse en bloque, para a súa elección segundo a 
orde de prelación de aspirantes.

Os chamamentos realizaranse por vía telefónica e correo electrónico, ao número e dirección de correo electrónico 
facilitados polo/as integrantes da listaxe, no momento de presentarse ao proceso selectivo para a súa creación; así, en 
aras a unha adecuada eficacia deste procedemento, os/as interesados/as deberán comunicar ao Concello, baixo a súa 
responsabilidade, calquera alteración destas datos de contacto, a efectos de chamamento, que se puidera ter producido.

Realizaranse un máximo de tres chamadas telefónicas, durante unha mesma xornada laboral (entendida dende as 
9:00 ás 14:00 horas), a distintas horas e cun intervalo mínimo dunha hora. No caso de non terse producido resposta ás 
ditas chamadas, remitirase un correo electrónico final (dentro da mesma xornada). Tanto na chamada telefónica como no 
correo indicarase, como mínimo, a tipoloxía/modalidade da incorporación temporal ofertada (coa duración prevista, en caso 
de coñecerse, e/ou causa de finalización), si se está a expensas de que acepten os/as integrantes da lista anteriores e 
que tiveran sido chamados previamente, o prazo máximo para a resposta e o número de teléfono e correo electrónico para 
poder contactar, a tales efectos, co Concello. Darase un prazo máximo de 24 horas (contado dende a hora de contestación 
da chamada ou, de non producirse, dende a hora da última chamada sen resposta) para aceptar, ou non, a oferta realizada.

a) De non terse producido ningún tipo de resposta ao chamamento (no prazo máximo antedito), aplicaranse ao/á inte-
grante os mesmos efectos, en relación coa súa situación na listaxe, que os previstos para os supostos de rexeitamento 
inxustificado do chamamento e, polo tanto, nos termos do sinalado a continuación, implicará o seu pase ao último lugar da 
listaxe; e así, sucesivamente, para cada un dos/as integrantes que incorran en falta de resposta.

b) De terse respondido a dito chamamento, no prazo sinalado, procederase do seguinte xeito, segundo se teña produ-
cido á aceptación ou rexeitamento da oferta de incorporación realizada:

b.1. No suposto de rexeitamento da oferta, o/a interesado/a deberá alegar algunha das causas/situacións xustificadas 
que continuación se relacionan, sen prexuízo daqueloutras de forza maior que poidan alegarse e que serán obxecto de 
apreciación e estimación discrecional e potestativa por parte da Alcaldía; e todas elas deberán acreditarse documental e 
fidedignamente no prazo máximo de 5 días hábiles dende o dito rexeitamento. De cumprise co antedito, conservará a súa 
posición ordinal dentro da listaxe; de non ser así, pasará ao último lugar desta.

As ditas causas/situacións de rexeitamento xustificado serán as seguintes:

· Concorrencia de parto, permiso por nacemento, adopción ou acollemento, permiso de paternidade, risco durante o 
embarazo, risco durante o período de lactación natural e/ou situacións asimilables.

· Estar en situación de incapacidade temporal transitoria por continxencias comúns ou profesionais, acreditado co 
correspondente parte médico de baixa.

· Estar en situación de servizo activo en calquera Administración Pública ou entidade integrante do sector público, ou 
ter sido seleccionado/nomeado e atoparse en prazo de toma de posesión ou contratación para acadar a dita situación

· Estar nalgunha das situacións de servizos especiais contemplada pola normativa de aplicación

· Ter vixente un contrato de traballo cunha empresa/entidade privada, ou exercer como autónomo.
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· Ter que coidar e/ou estar ao cargo dun familiar de ata segundo grao, cando este, por razóns de idade, accidente 
ou enfermidade non puidera valerse por si mesmo e non desenvolva unha actividade retribuída; ou situacións asimilables 
enmarcadas dentro do exercicio da conciliación laboral e familiar.

b.2. No suposto de aceptación da oferta, a Alcaldía resolverá a nomeamento como funcionario/a interino/a, na modali-
dade que proceda, e incorporación na data fixada, do/a integrante da lista chamado/a e que teña aceptado, ao que se lle 
requirirá para que antes do prazo sinalado ao efecto, presente a seguinte documentación:

− Declaración responsable na que fará constar e manifestará (sen prexuízo da responsabilidade na que, no seu caso, e 
por falsidade na dita declaración, puidese incorrer): aceptación expresa do nomeamento, segundo proceda; seguir reunindo 
todos e cada un dos requisitos esixidos, e acreditados, no momento de terse presentado ao proceso selectivo; no caso do 
persoal funcionario, non estar separado/a 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 emprego ou cargo público por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala 
de funcionarios/as do que a persoa tivera sido separada ou inhabilitada; e non estar incurso/a en causa algunha de inca-
pacidade nin de incompatibilidade, de conformidade coa normativa aplicable, que imposibilite a ocupación e desempeño do 
posto

− Número de afiliación á seguridade social.

− Acreditación documental da conta bancaria na que se farían os seus ingresos nominais.

− Certificado médico oficial asinado por un colexiado en exercicio no que conste expresamente que ten a capacidade 
funcional (capacidades e aptitudes físicas e psíquicas) necesaria para o desempeño das funcións e tarefas da praza á que 
se accede.

No caso de que, no prazo sinalado, non cumprira coa presentación da referida documentación (ou desta se deducira 
que non reúne os requisitos esixidos), ou ben non procedera á incorporación/toma de posesión, entenderase que renuncia/
desiste dos seus dereitos inherentes, de tal xeito que non se procederá á súa efectiva incorporación e a Alcaldía proporá 
e resolverá a incorporación do/a aspirante que ocupe a seguinte posición ordinal na listaxe; e ademais, agás que poida 
acreditar documental e fidedignamente causas/razóns de forza maior que xustifiquen o dito incumprimento (que serán 
obxecto de apreciación e estimación discrecional e potestativa por parte da Alcaldía), pasará a ocupar o último lugar da 
listaxe. Así mesmo, tamén pasará a ocupar o dito último lugar da listaxe no caso de que proceda a renunciar ou desistir 
do posto de traballo, unha vez aceptado expresamente o nomeamento, e antes de proceder á efectiva incorporación/toma 
de posesión do contrato de traballo.

2. Baixa definitiva

A acumulación por un mesmo integrante da listaxe de tres situacións de falta de resposta en prazo aos chamamen-
tos, ou de rexeitamento inxustificado, incumprimento da presentación da documentación previa á incorporación/toma de 
posesión e/ou do prazo/datas fixados ao efecto, dará lugar á súa baixa definitiva na listaxe. Tamén serán causas de baixa 
definitiva as seguintes:

• Solicitude de baixa voluntaria por parte dos/as integrantes da listaxe.

• Non reunir os requisitos requiridos (ou terse producido falsidade na acreditación destes).

• Ter sido separado ou inhabilitado do servizo público.

• Falecemento, incapacidade permanente ou cumprimento da idade ordinaria de xubilación fixada, de ser o caso, en 
cada momento.

En todo caso, a dita baixa definitiva deberá ser acordada, mediante resolución debidamente motivada, por parte da 
Alcaldía e deberase garantir ao/á afectado/a o trámite de audiencia.

3. Dilixencia de chamamentos

Ao obxecto da súa adecuada xustificación, consulta e acreditación administrativa, o/a empregado/a público/a que se 
teña encargado dos chamamentos fará constar, mediante dilixencia emitida ao efecto (e que obrará no expediente corres-
pondente) os trámites efectivamente realizados, debendo indicar, cando menos, os días e horas nos que se realizaran as 
chamadas e o envío de correos electrónicos, así como do remate do prazo para responder ao chamamento, e se o/a as-
pirante respondeu en prazo e aceptou, ou non, a oferta de nomeamento realizada; sen prexuízo daqueloutras incidencias/
circunstancias que, de ser o caso, se estime oportuno reflectir.

4. Fin da relación de emprego e reingreso na listaxe

O persoal temporal que se teña incorporado ao abeiro da listaxe derivada desta convocatoria, previa acreditación e 
cumprimento dos requisitos esixidos ao efecto e anteriormente sinalados, será nomeado persoal funcionario interino, 
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segundo a modalidade adecuada ás causas/circunstancias que tiveran motivado o dito nomeamento consonte aos arts. 
10 do TREBEP e 23 da LEPG. E cesará, ademais de polas mesmas causas que determinan a perda da condición de persoal 
funcionario de carreira, cando concorra algunha das circunstancias dos arts. 10.3 do TREBEP e 24.2 da LEPG. 

Ao producirse a finalización da súa relación de emprego regresará á posición ordinal que, en cada momento, lle corres-
ponda dentro da listaxe, agás que a finalización da relación de emprego se debera a unha renuncia ao posto de traballo 
unha vez producida a toma de posesión, en cuxo caso regresará á listaxe no seu último lugar. Non obstante, nos casos 
nos que a relación de emprego finalice por mor dunha situación ou suposto legal con reserva de posto e/ou con garantía/
posibilidade de reincorporación, manterá a súa posición ordinal na listaxe en tanto siga vixente a dita reserva de posto ou 
garantía/posibilidade de incorporación.

5. Situacións ordinarias nas que se poderán atopar os/as integrantes da listaxe

a.- “Dispoñible”: Atoparse entre a listaxe de integrantes da listaxe á espera de ser chamado/a.

b.- ”Traballando”: Atoparse traballando para o propio Concello como consecuencia de ter sido incorporado e nomeado/a 
través da listaxe. Finalizada a vixencia do correspondente contrato/nomeamento, pasarase novamente á situación de “dis-
poñible”, mantendo a posición ordinal anterior na listaxe de orixe, agás nos supostos excepcionais sinalados no apartado 
4 anterior.

No caso de que os/as empregados/as “traballando” se atopen incluídos como dispoñibles noutras listaxes de aspi-
rantes do Concello, poderán aceptar ou rexeitar outra contratación ou nomeamento temporal que se lles ofreza a través 
destas. No caso de aceptar, considerarase como “renuncia voluntaria” na súa relación de emprego en vigor e pasarán como 
“dispoñibles” ao final da listaxe.

c.- “Baixa definitiva”: Implica a exclusión definitiva da listaxe, derivada dos supostos/circunstancias sinalados no 
apartado 2 anterior. En todo caso, a baixa definitiva deberá ser acordada mediante resolución debidamente motivada da 
Alcaldía, garantindo aos afectados o trámite de audiencia.

6. Mellora de emprego

As persoas que figuren na listaxe e teñan formalizado un nomeamento no Concello de Fene de duración igual ou inferior 
a un ano serán chamados para novos nomeamentos pola súa orde de prelación nos seguintes casos:

1. Cando o novo nomeamento sexa para a execución dun programa de carácter temporal.

2. Cando o novo nomeamento sexa para a cobertura dunha praza vacante.

A mellora só se ofertará unha vez por persoa aspirante, e só poderán cambiar de nomeamento en virtude de mellora 
de emprego unha única vez durante o período de vixencia da listaxe.

7. Competencia para a xestión ordinaria da listaxe

A competencia para a xestión administrativa e ordinaria da listaxe de aspirantes correspóndelle ao servizo ou unidade 
administrativa que teña atribuída a xestión de persoal/RR.HH, cuxo persoal asumirá os trámites operativos e materias 
pertinentes.

8. Dereito de acceso e información

Garantirase aos interesados a posibilidade de acceso/información respecto da listaxe, mediante os medios que o 
fagan posible e con adecuación, en todo caso, ás previsións/limitacións normativas aplicables ao respecto do dereito de 
acceso á información pública e da protección de datos de carácter persoal; sen prexuízo das atribucións resolutorias que, 
segundo estas bases e a normativa de réxime local, lle correspondan á Alcaldía ou ao órgano competente correspondente.

DÉCIMA.- NORMAS FINAIS

1. Para todo o non previsto nas presentes bases o Tribunal estará facultado para resolver e/ou interpretar as dúbidas 
que se puideran presentar e tomar os acordos necesarios para a boa orde e adecuado desenvolvemento do proceso 
selectivo, con pleno sometemento e adecuación ás previsións normativas aplicables, e con arranxo ao sentido e contido 
das propias bases.

2. Todas as referencias á Alcaldía contidas nas presentes bases entenderanse realizadas ao órgano municipal que, en 
cada momento, e por previsión normativa ou delegación desta, asuma idénticas competencias.

3. A persoa aspirante finalmente nomeada quedará suxeita, dende o momento da súa toma de posesión, ao réxime 
legal de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas vixente e aplicable en cada momento.

4. Mediante Resolución da alcaldía ditaranse as normas e instrucións precisas para o desenvolvemento do proceso 
selectivo que poidan resultar necesarias por motivos de prevención e saúde pública derivados da pandemia da COVID-19.
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5. De acordo co disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter 
Persoal e Garantía de Dereitos Dixitais, os datos persoais facilitados incorporaranse e manteranse nun ficheiro titularidade 
do Concello, coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, 
podendo ser cedidos só nos casos previstos na dita LO 3/2018. Para exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancela-
ción e oposición, na medida en que a lei o permita, dos datos persoais, a persoa interesada deberá comunicalo por escrito 
ao Concello, achegando copia do documento que acredite a súa identidade.

DÉCIMA PRIMEIRA.- RECURSOS

A resolucións aprobatorias da listaxe de aspirantes, da convocatoria e bases reguladoras do proceso selectivo para a 
súa conformación, e cantos actos administrativos se deriven das mesmas, así como das actuacións do tribunal, poderán 
ser impugnados, polos interesados, tanto en vía administrativa como contenciosa, na forma e prazos establecidos pola 
LPACAP, pola Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa ou aqueloutra normativa concordante e/ou vixente ao 
respecto.

ANEXO I

TEMARIO.-

1.  A Constitución Española de 1978: estrutura e valores superiores do ordenamento constitucional. Os principios 
fundamentais da Constitución: a soberanía, a división de poderes, a representación política e a participación políti-
ca. A reforma constitucional. Dereitos e liberdades establecidos na Constitución. Especial referencia aos dereitos 
fundamentais e ás liberdades públicas: garantías e tutela.

2.  A organización territorial do Estado na Constitución. O Estado das Autonomías. Organización básica política e ad-
ministrativa das Comunidades Autónomas. O proceso estatuínte: os Estatutos de Autonomía e a sua reforma. O 
sistema de distribución de competencias entre o Estado e as Comunidades Autónomas.

3.  As fontes do ordenamento xurídico español. A Lei: concepto e caracteres. As leis estatais. As leis ordinarias e 
orgánicas. Normas do goberno con forza de lei. Os tratados internacionais como norma de dereito interno. As 
relacións entre o ordenamento estatal e os ordenamentos autonómicos. As leis autonómicas. A lexislación básica, 
regulamentaria e de execución.

4.  A Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. A transparencia da 
actividade pública. Dereito de acceso a información pública: réxime, solicitude, tramitación, resolución e recursos. 
Bo goberno: ámbito de aplicación, principios, infraccións e sancións, órgano competente, procedemento e prescri-
ción. O Consello de Transparencia e Bo Goberno: competencias e funcións.

5.  Réxime local español: clases de entidades locais. O municipio: elementos, servizos mínimos e competencias munici-
pais propias, delegadas e distintas das propias. A provincia: organización e competencias. Outras entidades locais: 
mancomunidades, comarcas, outras entidades que agrupen varios municipios e áreas metropolitanas.

6.  A potestade regulamentaria das entidades locais. Ordenanzas e regulamentos: obxecto, procedemento de aproba-
ción e modificación e especialidades en materia tributaria. 

7.  O goberno municipal: clases de órganos, competencias, funcionamento, réxime de sesións, convocatorias, orde do 
día, acordos e certificacións. O Pleno da Corporación. O alcalde. Os tenentes de alcalde. A Xunta de Goberno Local. 
As Comisións Informativas. Outros órganos complementarios. Os grupos políticos municipais. Municipios de gran 
poboación: municipios de aplicación, organización, funcionamento dos órganos e xestión económico- financeira. 

8.  As facendas locais: tipos de ingresos e gastos. Os orzamentos das Entidades Locais: definición, contido, aprobación, 
modificacións de créditos e execución. A liquidación orzamentaria e a conta xeral das entidades locais. A sostenibi-
lidade financeira como presuposto para o exercicio de competencias. 

9.  As formas de actividade administrativa: policía, fomento e servizo público. As formas de xestión dos servizos públi-
cos locais: a xestión directa, a indirecta e a remunicipalización. 

10.  Os bens das entidades locais: marco legal, clasificación, prerrogativas e potestades das entidades locais para a 
súa defensa, cambio de clasificación, desafectación, alleamento, adquisición e venda. O inventario municipal de 
bens.

11.  O exercicio da función pública local de Secretaría, da función interventora e de Tesourería e Recadación: marco 
legal, funcións e postos e persoal ao que se reserva o seu exercicio. 

12.  A actividade subvencional das Entidades Locais: marco legal, principios, órganos competentes, dereitos e obrigas 
dos beneficiarios e procedemento de concesión. A xustificación. As infraccións e sancións.
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13.  Os conceptos de Administración Pública e dereito administrativo. A submisión da Administración ao dereito. O 
principio de legalidade. As potestades reguladas e as discrecionais: concepto, control e desviación de poder. 

14.  As fontes do Dereito Administrativo: xerarquía normativa, fontes subsidiarias e indirectas.

15.  Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: obxecto, ámbito de aplicación, estrutura, 
disposicións xerais e principios de actuación e funcionamento do sector público. Os órganos administrativos: 
réxime de funcionamento, organización, competencias, recusación e abstención.

16.  Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: obxecto, 
ámbito de aplicación, estrutura e disposicións xerais. Os dereitos das persoas e dos interesados na normativa 
reguladora do procedemento administrativo común.

17.  A administración electrónica: marco legal, sedes electrónicas, canles e puntos de acceso, identificación e auten-
ticación, dereitos das persoas e dos interesados.

18.  O acto administrativo: concepto, clasificación, elementos, motivación e notificación. 

19.  A eficacia do acto administrativo: principios e criterios xerais, executoriedade, validez, invalidez e suspensión. 

20.  Nulidade de pleno dereito e anulabilidade dos actos administrativos. A convalidación, conservación e conversión 
dos actos administrativos. 

21.  Os erros materiais ou de feito. A revogación e anulación dos actos: supostos e procedemento. 

22.  A executividade dos actos administrativos. Fundamento e natureza. A execución forzosa pola Administración dos 
actos administrativos. Medios de execución no noso ordenamento xurídico. 

23.  O procedemento administrativo: Concepto, clases e principios xerais. Iniciación, ordenación e instrución do proce-
demento administrativo: termos e prazos. Participación dos interesados. Supostos de suspensión. A terminación 
e a resolución. Outros modos de terminación. Desistimento, renuncia e caducidade.

24.  O silencio administrativo: concepto, supostos e efectos. A participación dos interesados no procedemento admi-
nistrativo: dereitos e garantías. 

25.  Os recursos administrativos: concepto e clases, requisitos xerais, materias recorribles, lexitimación, órganos 
competentes e procedementos sustitutivos.

26.  A potestade sancionadora da Administración: concepto, principios xerais e procedemento sancionador. Previsións 
particulares no ámbito da Administración local. 

27.  A responsabilidade patrimonial da Administración: marco legal aplicable, principios e procedemento. Previsións 
particulares no ámbito da administración local.

28.  Obxecto e ámbito de aplicación da Lei de Contratos do Sector Público. Tipos de contratos do sector público. 
Negocios excluídos. Contratos suxeitos a regulación harmonizada, contratos administrativos e contratos privados. 
A xurisdición competente en cada caso. 

29.  Disposicións xerais sobre a contratación do sector público: racionalidade e consistencia, liberdade de pactos e 
contido mínimo do contrato, perfección e forma do contrato.

30.  Réxime de invalidez dos contratos. Recurso especial en materia de contratación.

31.  As partes nos contratos do sector público. Órganos de contratación. Capacidade e solvencia do empresario. 
Sucesión na persoa do contratista. 

32.  Competencia para a contratación e normas específicas de contratación nas entidades locais.

33.  Obxecto, presuposto base de licitación, valor estimado, prezo do contrato e a súa revisión. Garantías esixibles na 
contratación do sector público. 

34.  Preparación dos contratos das Administracións públicas: expediente de contratación, prego de cláusulas adminis-
trativas particulares e de prescricións técnicas.

35.  Adxudicación dos contratos: normas xerais e procedementos de adxudicación.

36.  Efectos dos contratos. Prerrogativas da Administración pública nos contratos administrativos. 

37.  Execución dos contratos. Modificación dos contratos. Suspensión e extinción dos contratos. Cesión e 
subcontratación. 

38.  O contrato de obras, de concesión de obras e de concesión de servizos: actuacións preparatorias, execución, 
modificación, dereitos e obrigas das partes, cumprimento e resolución.

39.  O contrato de subministración e o de servizos: execución, cumprimento e resolución. Especialidades do contrato 
de elaboración de proxectos de obras. 
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40.  A lexislación urbanística vixente en Galicia: competencias municipais, clasificación do solo e réxime das distintas 
clases de solo. O planeamento autonómico. 

41.  O Planeamento municipal: obxecto, clases de instrumentos, procedementos de formulación e aprobación, vixen-
cia, modificacións dos plans e efectos. Os patrimonios públicos do solo. 

42.  Intervención na edificación e uso do solo: competencias municipais, a inspección urbanística e as ordes de 
execución. Execución e conservacións das obras e predios. 

43.  A protección da legalidade urbanística: reposición, procedemento, supostos e executividade. O réxime de impug-
nacións das actuacións administrativas. 

44.  O réxime sancionador urbanístico: competencias, procedemento e prescricións.

45.  Títulos habilitantes de natureza urbanística: definición, contido, procedemento e tramitación de cada un deles. As 
licenzas e as comunicacións previas de obras e actividades. 

46.  O emprego público: marco legal aplicable e réxime legal específico no ámbito local. Persoal ao servizo das admi-
nistración públicas: dereitos individuais e colectivos, deberes, código de conduta, clases de persoal, adquisición 
e perda da relación de servizo.

47.  Os dereitos constitucionais dos empregados públicos. Políticas de igualdade e contra a violencia de xénero nas 
Administracións Públicas. Políticas dirixidas á atención a persoas con discapacidade e/ou dependentes. Particu-
laridades no eido local galego. 

48.  O dereito do traballo: fontes do dereito do traballo e réxime de aplicación ao persoal laboral ao servizo da admi-
nistración local. O contrato de traballo: concepto, natureza, suxeitos, forma, contido, modalidades e duración do 
contrato. Modificación, suspensión e extinción.

49.  O acceso ao emprego público: principios, requisitos e sistemas selectivos para os funcionarios de carreira. Selec-
ción de funcionarios interinos, persoal laboral temporal, persoal eventual e directivo: supostos, procedemento e 
limitacións. Particularidades do eido local galego. 

50.  O dereito á carreira profesional dos empregados públicos locais: marco legal aplicable, obxecto e modalidades de 
carreira profesional. Particularidades do persoal laboral. Réxime aplicable ao persoal ao servizo da administración 
local, en xeral, e da galega, en particular.

51.  Os dereitos retributivos dos empregados públicos: marco legal, estrutura, criterios e limitacións aplicables con 
carácter básico. Particularidades do persoal laboral. 

52.  Xornada de traballo, permisos, licenzas e vacacións dos empregados públicos. Particularidades do persoal labo-
ral. Réxime aplicable ao persoal ao servizo da administración local, en xeral, e da galega, en particular.

53.  A mobilidade administrativa e a provisión de postos. Réxime aplicable na administración local en xeral, e na 
galega en particular. Particularidades do persoal laboral.

54.  A ordenación e clasificación profesional do persoal funcionario e laboral ao servizo das administración públicas. 
Particularidades do persoal laboral. Réxime aplicable na administración local en xeral, e na galega en particular.

55.  Situacións administrativas, incompatibilidades e responsabilidades disciplinarias dos empregados públicos. Par-
ticularidades do persoal laboral. Réxime aplicable na administración local en xeral, e na galega en particular.

56.  Instrumentos de ordenación do persoal: relacións de postos de traballo, cadros de persoal, ofertas de emprego 
público, plans de ordenación e aqueloutros. Definición, finalidade, estrutura, contido mínimo e procedementos de 
aprobación e modificación. Particularidades no eido local galego. 

57.  A negociación colectiva no ámbito da administración pública: marco legal, ámbitos de negociación, lexitimación 
negocial, órganos competentes, materias de obrigada negociación e procedementos de negociación. Os convenios 
colectivos: marco legal, concepto, obxecto e natureza, procedemento de elaboración, modificación e denuncia, 
contidos mínimos, duración e vixencia. Réxime aplicable á administración local en xeral, e á galega, en particular.

58.  Acordos e pactos do persoal funcionario: concepto, obxecto e natureza, marco legal, contidos, procedemento de 
elaboración e modificación. Réxime aplicable ao persoal ao servizo da administración local en xeral, e da galega, 
en particular. 

59.  Representación de persoal funcionario e laboral ao servizo da administración pública: marco legal, órganos de 
representación, competencias, facultades, dereitos, garantías e procedemento de elección. O dereito á actividade 
sindical: marco legal, dereitos, garantías e forma de exercicio. Particularidades no eido local galego.

60.  Seguridade e hixiene no traballo: a Lei de Prevención de Riscos Laborais, actuacións das Administracións Públi-
cas, competencias, dereitos e obrigas dos traballadores e empresarios. 
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ANEXO II.- MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

“Sr. Alcalde Concello de Fene

D./D.ª ___________________________________________________________________________________, de _____ anos,

con DNI _______________________ e domicilio en ___________________________________________________________, 

n.º ____, piso ____ C.P. ___________, da localidade __________________________________________________________, 

con teléfono __________________, e correo electrónico _______________________________________________________

EXPOÑO:

I. Que desexo participar na CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN, NO CONCELLO DE FENE, DUNHA 
LISTAXE DE ASPIRANTES para futuras coberturas temporais, como funcionario/a interino/a, de postos/prazas DE TÉCNICO 
XESTIÓN da Escala de Administración XERAL, subescala XESTIÓN, grupo A, subgrupo A2.

II. Que declaro, baixo a miña responsabilidade, reunir todos os requisitos esixidos para poder participar do antedito pro-
ceso selectivo (referidos á data de finalización do prazo sinalado para a presentación desta solicitude), segundo o previsto 
nas súas bases reguladoras, que coñezo e acepto; declarando, asemade, a veracidade do que aquí expoño, así como dos 
datos que figuran nesta instancia, comprométome a xustificalo documentalmente cando así sexa requirido, e nos termos 
do disposto nas propias bases reguladoras.

Polo exposto, SOLICITO: 

Ser admitido/a no dito proceso selectivo; achegando, para estes efectos, e con arranxo ao disposto na base cuarta das 
bases específicas reguladoras do mesmo, a seguinte documentación:

• Copia do DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da miña identidade e nacionalidade

•  Copia do título (ou certificado acreditativo equivalente) acreditativo/xustificativo de estar en posesión, ou en con-
dicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias, do título requirido para participar na 
convocatoria e proceso selectivo, segundo o disposto no apartado b) da base cuarta das bases reguladoras

•  Copia de documento acreditativo de estar en posesión, ou en condicións de obtelo antes do remate do prazo de 
presentación de solicitudes, do CELGA 4 (ou equivalentes), segundo o disposto, ao efecto, no apartado f) da base 
cuarta das bases reguladoras

• Si ____

• Non ____ 

• Como aspirante coa condición legal de persoa con discapacidade achego certificación/documentación acreditativa 
de dita condición, e da súa compatibilidade coa funcións e tarefas propias da vacante convocada, nos termos do previsto, 
ao efecto, no apartado 2.d) da base quinta das bases reguladoras.

• Si ____

• Non ____ 

E solicito adaptación/axustes para o desenvolvemento do proceso selectivo

• Si ____ 

(achego xunto con esta instancia necesidades específicas de adaptación/axustes solicitadas)

• Non ____

Fene, a .......... de ............................ de 2021”



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

 Venres, 31 de decembro de 2021 [Número 249]  Viernes, 31 de diciembre de 2021

Página 12 / 12

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
1/

89
11

SEGUNDA.- Convocar o proceso selectivo para a creación dunha lista para futuras coberturas temporais como 
funcionario/a interino/a, de postos/prazas de técnico de xestión, escala de Administración Xeral, subescala Xestión, grupo 
A, subgrupo A2, para o departamento de Secretaría do Concello de Fene, polo sistema de oposición libre. 

O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 7 días hábiles contados a partir do seguinte ao da 
publicación das bases no BOP da Coruña.

Fene, 27 de decembro de 2021

O alcalde

Asdo.: Juventino José Trigo Rey

2021/8911
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