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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BETANZOS

Anuncio das bases de convocatoria do concurso-oposición para praza de arquitecto/a técnico

Logo da aprobación por resolución da Alcaldía número 1223/2020, de data 26/11/2020, das bases da convocatoria 
para cubrir unha praza de arquitecto/a técnico, mediante o sistema de concurso-oposición, ábrese o prazo de presentación 
de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar dende o día seguinte da publicación de anuncio no Boletín Oficial do 
Estado (BOE).

OFERTA DE EMPREGO PUBLICO DO ANO 2018 DO CONCELLO DE BETANZOS. BASES DA CONVOCATORIA DE PRAZA DE 
ARQUITECTO/A TÉCNICO, POR ACCESO LIBRE (CONCURSO - OPOSICIÓN).

BASES PARA A PROVISIÓN DE PRAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO

Primeira.–Obxecto da convocatoria.

É obxecto das presentes bases a provisión en propiedade da praza que se inclúe na Oferta Pública de Emprego corres-
pondente ao exercicio do ano 2018, aprobada por Acordo da Xunta de Goberno Local do 11.04.2019, e publicada no Bole-
tín Oficial da Provincia n.º 108, do 10 de xuño de 2019, e DOG n.º 173, do 12/09/2019, coas características seguintes:

	 Grupo: A

	 Subgrupo: A2

	 Nivel complemento destino – 26

	 Complemento especifico: 8847,30

	 Escala: Administración especial

	 Subescala: Técnica

	 Denominación: Área de urbanismo

	 N.º de vacantes: 1

	  Funcións encomendadas: informar e asesorar os/as usuarios/as en materia de urbanismo; comunicación previa 
de obras e estudo de viabilidade; comunicación previa de inicio ou modificación de actividades e de cambio de 
titularidade; licenzas de actividades (art. 41 lei 9/2013, de 19 de decembro); informes de terrazas e ocupacións 
de vía pública; expedientes orde de execución: adopción de medidas de seguridade e protección, malezas, etc.; ex-
pedientes de disciplina urbanística: reposición legalidade, infraccións urbanísticas, demolicións, etc.; expedientes 
de declaración de ruínas; reclamacións patrimoniais; emisión de informes varios; atencións ao público; letreiros e 
rótulos; actas de replanteo; licenzas de apertura de establecementos; licenzas medioambientais; efectuar calque-
ra outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose previamente instruído.

	 Sistema de selección: concurso-oposición.

Segunda.–Requisitos dos aspirantes.

Para ser admitidos á realización das probas selectivas os aspirantes deberán cumprir no día de finalización do prazo 
de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionarios os seguintes requisitos:

a) Nacionalidade: ter a nacionalidade española; ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacio-
nal dalgún estado no que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, 
sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, os 
cónxuxes dos españois e dos nacionais doutros estados membros da Unión Europea, e os nacionais dalgún Estado no cal, 
en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre 
circulación de traballadores, sempre que non estean separados de dereito; así mesmo, coas mesmas condicións, poderán 
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participar os seus descendentes e o seu cónxuxe, sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte 
e un anos ou maiores da devandita idade dependentes.

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

c) Titulación: arquitecto técnico/a, grao universitario de arquitecto técnico/a ou titulación equivalente segundo a nor-
mativa estatal vixente en materia de homologación de títulos universitarios que habilite para o exercicio da profesión de 
arquitecto técnico/a. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberá posuír o documento que acredite fidedignamente 
a súa homologación.

d) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das 
correspondentes funcións.

e) Non estar 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 suposto de ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitado 
ou en situación equivalente nin sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos 
termos, ter acceso ao emprego público.

Terceira.–Forma e prazo de presentación de solicitudes.

1. As solicitudes (Anexo I), requirindo tomar parte nas correspondentes probas de selección, nas que os aspirantes 
farán constar que reúnen as condicións esixidas nas presentes bases xerais para a praza que se opte, dirixiranse á Sra. 
alcaldesa-presidenta deste Concello, e presentaranse no Rexistro Electrónico Xeneral deste Concello ou nalgún dos lugares 
previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, no prazo de vinte días hábiles contados a partires do día seguin-
te ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

2. Os aspirantes que desexen o texto das probas en lingua castelán deberán facelo constar na instancia.

3. Os/as aspirantes que teñan condición legal de minusválidos con grao igual ou superior ao 33 por cento, deberán 
presentar certificación dos órganos competentes que acredite tal condición.

Tal xustificación permitirá, de demandarse na solicitude, as adaptacións de tempo e medios para a realización das pro-
bas de selección. Se no desenvolvemento do proceso selectivo se suscitasen dúbidas ao tribunal, respecto da capacidade 
dos aspirantes/as con algunha minusvalía para o desempeño das funcións dos postos de traballo convocados, poderá 
solicitar o correspondente ditame do órgano competente da comunidade autónoma.

4. A instancia, acompañarase de:

a) Fotocopia do DNI ou documento de identificación de estranxeiro.

b) Para a valoración da fase de concurso, como requisito necesario, os aspirantes deberán achegar un índice que, 
resumindo a experiencia profesional e formación alegadas, na que se exprese de forma ordenada a puntuación total e 
as parciais de cada sección e apartado, sumando as que consten individualizadas para cada mérito, segundo os criterios 
destas Bases.

O referido índice precederá ao conxunto de documentos xustificativos que resultan necesarios.

Cuarta.–Admisión de aspirantes.

1. Expirado o prazo de presentación de solicitudes, a Sra. alcaldesa ditará resolución declarando aprobada a lista 
provisional de admitidos e excluídos, que se publicará no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica deste Concello 
(dirección https://sede.betanzos.gal) e no taboleiro de anuncios.

2. Perante o prazo de dez días, de conformidade co previsto no art. 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procede-
mento Administrativo Común, poderanse corrixir os defectos a que se alude no referido artigo, e formular as reclamacións 
ás listas provisionais. De non presentala solicitude de rectificación ou reclamación no indicado prazo, decaerá no seu 
dereito, sendo excluído definitivamente da lista de aspirantes.

As alegacións presentadas serán resoltas no prazo de 30 días desde a finalización do prazo para presentación. Trans-
corrido este prazo sen que se ditou resolución algunha, as alegacións entenderanse desestimadas.

3. Vistas as alegacións presentadas, por Resolución de Alcaldía procederase á aprobación definitiva da lista de admi-
tidos e excluídos, que se publicará no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica deste Concello (dirección https://
sede.betanzos.gal) e no taboleiro de anuncios.

Esta publicación servirá de notificación a efectos de impugnacións e recursos. Na mesma resolución indicarase a 
composición do Tribunal, así como a data, lugar e hora de comezo do primeiro exercicio, que terá lugar nun prazo non inferior 
a quince días hábiles, así como a orde de chamamento dos ou as aspirantes, segundo o resultado do sorteo.
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Ademais farase constar que os resultados de cada un dos exercicios, os sucesivos chamamentos e convocatorias, e 
en definitiva calquera decisión que adopte o Tribunal de selección e que deba coñecer o persoal aspirante ata a finalización 
das probas selectivas ou, no seu caso, a fase de concurso, exporanse nos locais onde se celebrou o exercicio anterior 
ou nos que se sinalen no último anuncio e na sede electrónica deste Concello (dirección https://sede.betanzos.gal) e no 
taboleiro de anuncios, bastando dita exposición, na data que se inicie, como notificación para todos os efectos.

4. O chamamento para a sesión seguinte dun mesmo exercicio deberá realizarse cun prazo mínimo de antelación de 
doce horas, mentres que a convocatoria para un exercicio distinto deberá respectar un prazo mínimo de corenta oito horas.

Quinta.–Tribunal Cualificador.

Consonte o establecido no art. 59 da Lei 2/2015, do 29 de abril, os órganos de selección serán colexiados e a súa 
composición deberá axustarse aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e de paridade entre 
mulleres e homes no conxunto das convocatorias da oferta de emprego público respectiva.

En ningún caso poden formar parte dos órganos de selección o persoal de elección ou de designación política, o per-
soal funcionario interino ou laboral temporal, o persoal eventual, nin as persoas que nos cinco anos anteriores á publicación 
da convocatoria houbesen realizado tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas ou colaborasen durante ese 
período con centros de preparación de opositores.

A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en representación 
ou por conta de ninguén.

A composición do tribunal cualificador é a seguinte:

	 Presidente: funcionario de carreira de calquera Administración pública.

	 Vogais, en número de tres, nomeados entre funcionarios de carreira.

	 Secretario: o da Corporación ou funcionario en quen delegue, que actuara con voz e voto

A abstención e recusación dos membros do Tribunal será de conformidade cos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 
de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Os órganos de selección actúan con plena autonomía no exercicio da súa discrecionalidade técnica e os seus membros 
son persoalmente responsables da transparencia e obxectividade do procedemento, da confidencialidade das probas e do 
estrito cumprimento das bases da convocatoria e dos prazos establecidos para o desenvolvemento do proceso selectivo. 
As dúbidas ou reclamacións que poidan orixinarse coa interpretación da aplicación das bases da presente convocatoria, así 
como o que daba facerse nos casos non previstos, serán resoltas polo Tribunal, por maioría.

Sexta.–Sistema de selección e desenvolvemento do proceso.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición.

1. Fase de oposición.–Consistirá na realización de tres exames obrigatorios e eliminatorios.

Estas probas rexeranse pola normativa que se cita no programa contido no anexo desta convocatoria que estea vixente 
na data de publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia.

A cualificación final da oposición virá determinada pola suma das puntuacións obtidas nos 2 primeiros exercicios e 
deberá ser igual ou maior de 10 puntos, obtendo un mínimo de 5 en cada un deles, para que se poida considerar superada 
esta fase.

Primeiro exercicio.–Consistirá na resolución por escrito, nun tempo máximo de 2 horas, dun cuestionario elaborado 
polo Tribunal inmediatamente antes do comezo da proba sobre as materias do programa que figura no anexo II desta con-
vocatoria. O referido cuestionario consistirá nun test de 100 preguntas, ás que se engadirán 5 de reserva, con 4 respostas 
alternativas das que só unha será a correcta.

Para a realización deste exercicio os aspirantes non poderán utilizar documento ningún de consulta nin medios dixitais 
ou telemáticos.

Nos supostos en que, por causa de errónea formulación, deba anularse algunha das preguntas, o Tribunal procederá á 
súa substitución pola que corresponda da lista de reserva, seguindo unha orde correlativa.

O exercicio cualificarase de 0 a 10 puntos, adxudicando a cada resposta correcta unha puntuación de 0,10 puntos.

No caso de anulación de máis de 5 preguntas ratearase a puntuación total, de forma equitativa, entre as restantes que 
se consideren válidas. As respostas en branco non puntuarán, por cada 3 respostas incorrectas descontarase a puntuación 
dunha 1 correcta e non se penalizarán aquelas erróneas que puidesen ficar restantes.

Para superar esta proba resultará necesario obter un mínimo de 5 puntos sobre os 10 que se asignan como máximo.
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Segundo exercicio.–Consistirá na resolución de un ou varios supostos prácticos, sobre os que se formularán varias 
cuestións diferentes, relacionados fundamentalmente coa parte específica do programa da convocatoria e coas funcións 
do posto, nun tempo máximo de 3 horas.

Para a súa realización non se poderán utilizar medios dixitais nin telemáticos (salvo calculadora científica estándar), 
nin calquera outro distinto de textos normativos ou xurisprudencia de publicación oficial en formato papel e instrumental 
de debuxo.

O Tribunal poderá acordar a lectura pública do exercicio polos aspirantes, podendo formular preguntas aos aspirantes 
sobre o suposto práctico realizado. Valorarase a formación xeral e académica, a claridade, a orde das ideas, e a capacidade 
de aplicar os coñecementos teóricos á resolución de problemas prácticos.

O exercicio cualificarase de 0 a 10 puntos, repartidos equitativamente entre todas as cuestións formuladas.

Na valoración terase en conta a orde e claridade estrutural da exposición gráfica e escrita, a correcta identificación dos 
feitos presentados, o apropiado fundamento legal que se utilice, a capacidade para relacionar as distintas disposicións 
aplicables e a lóxica da alegación razoada; así como se considerará, especialmente, a precisión e síntese das conclusións 
achegadas.

Para superar a proba resultará necesario obter un mínimo de 5 puntos sobre os 10 que se asignan como máximo.

Cuarto exercicio.–Proba de coñecemento do galego. Consistirá na tradución dun texto de contido administrativo de 
castelán ao galego nun tempo máximo de 30 minutos. Terá carácter obrigatorio e eliminatorio para aqueles aspirantes que 
no acrediten antes da súa realización estar en posesión do título de CELGA 4 ou equivalente. Este exercicio será cualificado 
de apto ou non apto, sendo eliminados aqueles aspirantes que non sexan declarados aptos.

2. Fase de concurso. Non terá carácter eliminatorio e consistirá na avaliación por parte do Tribunal dos méritos que 
concorran en cada un dos/das aspirantes, referidos á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. En 
ningún caso a puntuación da fase de concurso poderá aplicarse para superar os exercicios da fase de oposición.

A consideración deses méritos estará orientada a valorar a idoneidade da carreira profesional desenvolvida polas 
persoas candidatas para cumprir coas funcións propias do corpo e escala de destino, en relación coas características da 
praza convocada. Con este obxecto mediranse tanto as capacidades que demostra a experiencia acumulada en postos de 
traballo da Administración Pública como as aptitudes derivadas da súa formación especializada.

O Tribunal terá en conta a coherencia da documentación presentada con respecto aos méritos que se deben valorar.

Valorarase ata un máximo de 20 puntos, segundo o seguinte baremo:

a) Experiencia na Administración Pública.–A experiencia profesional a valorar será a adquirida en postos de arquitecto 
técnico das Administracións Públicas. A súa acreditación realizarase mediante certificado da Secretaría ou órgano adminis-
trativo correspondente; así mesmo, achegarase certificación da vida laboral expedida pola Tesourería da Seguridade Social.

Concederase máis mérito ao maior tempo traballado, en exercicio das facultades propias da súa especialidade, sen 
valorarse a docencia.

Con base no anterior, a experiencia acreditada valorarase ata un máximo de 14 puntos, conforme o seguinte criterio de 
puntuación: 1,6 puntos por cada ano ou fracción igual ou superior a 6 meses de servizos prestados.

Na prestación de servizos a tempo parcial, debido ás condicións da praza ou por redución de xornada, ratearase a 
puntuación de forma proporcionada ao total de horas de traballo da xornada oficial.

b) Formación.–Só se avaliarán os cursos impartidos ou recibidos das Administracións Públicas e outras entidades 
sempre que estean homologados pola Administración, debidamente acreditados mediante o título ou certificación oficial 
correspondente, cuxo contido estea relacionado co exercicio das funcións propias da praza obxecto desta convocatoria.

Non se valorarán os cursos que non acrediten as horas de duración. Así mesmo, non se avaliarán os pertencentes a 
unha carreira universitaria, os de doutoramento, os derivados de procesos selectivos e os diplomas relativos a xornadas, 
seminarios, simposios e similares.

Os cursos de formación acreditados valoraranse ata un máximo de 6,00 puntos, aplicando o seguinte baremo:

	 Cursos de máis de 100 horas: 1,00 puntos por curso.

	 Cursos de máis de 70 a 100 horas: 0,75 puntos por curso.

	 Cursos de máis de 40 a 70 horas: 0,50 puntos por curso.

	 Cursos de 15 a 40 horas: 0,25 puntos por curso.

	 Cursos de menos de 15 horas: 0,10 puntos por curso.
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No caso de estar en posesión de distintos niveis na mesma titulación, valorarase unicamente o rango mais alto desa 
formación.

Sétima.–Cualificación.

A cualificación final do proceso selectivo será a suma das puntuacións obtidas nos exercicios correspondentes da fase 
de oposición, á que se engadirá a obtida na fase de concurso, resultando así a cualificación final e a orde de puntuación.

No caso de empate, resolverase conforme ao criterio de maior puntuación obtida na fase de oposición.

Oitava.–Relación de aprobados, acreditación de requisitos esixidos e nomeamento.

Rematada a cualificación dos aspirantes, os Tribunais farán pública a relación de aprobados por orde de puntuación 
na sede electrónica deste Concello (dirección https://sede.betanzos.gal) e no taboleiro de anuncios, precisándose que 
o número de aprobados non poderá pasar o número de prazas vacantes convocadas. A relación elevarase á Alcaldía-
Presidencia, que a publicará, unha vez realizado o nomeamento, no Boletín Oficial da Provincia.

O/A aspirante proposto/a acreditará diante da Administración, dentro do prazo de vinte días hábiles desde a publicación 
da lista definitiva de aprobados na sede electrónica deste Concello (dirección https://sede.betanzos.gal) e no taboleiro de 
anuncios as condicións de capacidade e requisitos esixidos na base segunda desta convocatoria.

Si dentro do prazo indicado, agás casos de forza maior, non se acreditasen os requisitos esixidos na convocatoria ou 
da documentación deducísese que carecen dalgún dos requisitos esixidos, o aspirante non poderá ser nomeado, quedando 
anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que puidese incorrer por falsidade na súa solici-
tude de participación.

O nomeamento corresponderá á Alcaldía, na súa condición de xefatura directa do persoal, e será obxecto de publicación 
no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica deste Concello (dirección https://sede.betanzos.gal) e no taboleiro de 
anuncios.

Unha vez publicado o nomeamento, deberase proceder á toma de posesión dentro do prazo dun mes a partir de dita 
publicación, tal e como establece o artigo 60.e) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

Novena.–Incompatibilidades.

O aspirante proposto quedará suxeito, no seu caso, ao cumprimento das prescricións contidas na Lei 53/1984, do 26 
de decembro, sobre Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas, e demais normativa aplicable.

Décima.–Información básica sobre protección de datos persoais.

Responsable do tratamento: Concello de Betanzos, con dirección no edificio Liceo, praza de Galicia, 1, 15300 - Betanzos.

Delegado de protección de datos: para calquera dúbida pode dirixirse ao Delegado de Protección de datos do Concello 
de Betanzos: Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en correo@betan-
zos.net.

Finalidade do tratamento: os datos facilitados serán tratados para a tramitación administrativa que se derive da xestión 
deste procedemento.

Lexitimación: A lexitimación para o tratamento dos datos persoais baséase no consentimento outorgado e no cum-
primento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do 
tratamento. O consentimento é revogable en todo momento sen efectos retroactivos.

Destinatarios/as: os datos poderán ser comunicados ás Administracións Públicas no exercicio das súas competencias, 
cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou por obriga legal.

Prazo de conservación: O Concello de Betanzos conservará os datos durante o tempo que sexa necesario para cumprir 
coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se poidan derivar da finalida-
de exposta e do tratamento dos datos.

Dereitos: ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus 
datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en 
calquera momento. Para elo,o Concello de Betanzos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus 
dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do 
seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
solicitándoa por correo electrónico: correo@betanzos.net.

Décimo primeira.–Incidencias.

As presentes bases e convocatoria poderán ser impugnadas de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
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Contra a convocatoria e as súas bases, que esgotan a vía administrativa, poderase interpor polo interesados recurso 
de reposición no prazo dun mes ante a Alcaldía, previo ao contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante o 
xulgado do Contencioso-Administrativo de A Coruña ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio a partires do día 
seguinte ao da publicación do seu anuncio no Boletín Oficial da Provincia (art. 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

No non previsto nas Bases, será de aplicación: o Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se apro-
ba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público; a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público 
de Galicia; a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia; a Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do 
Réxime Local; o Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións 
legais vixentes en materia de Réxime Local; o Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o 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; o Real Decreto 896/1991, do 7 de xuño, polo que se 
establecen as regras básicas e os programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios 
de Administración Local; a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística de Galicia; o Decreto lexislativo 2/2015, 
do 12 de febreiro, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 
materia de igualdade; a Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a Igualdade efectiva de Mulleres e Homes.
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ANEXO I

Modelo de solicitude

I. D/D.ª ………………………………………………….................................., con D.N.I., n.º …....................................
..,con domicilio en ........................................................,  rúa .....................................................................................
..., n.º............,  piso ......................,  C.P. :.................,Tlf. .........................., correo electrónico .....................................
................

II. Informado da convocatoria para praza de arquitecto/a técnico, grupo A, subgrupo A2 (área de urbanismo) do Concello 
de Betanzos, por acceso libre (concurso – oposición), (Oferta de emprego Publico 2018) e considerando cumprir todos os 
requisitos esixidos nas bases publicadas no B.O.P. n..º ....................., de data: .........………………., que declara coñecer 
e aceptar.

Tendo en conta que cumpre todos os seguintes requisitos esixidos na base segunda, comprométese a achegar os 
documentos acreditativos destes no suposto de ser seleccionado.

III. Protección de datos de carácter persoal.

Responsable do tratamento: Concello de Betanzos, con dirección no Edificio Liceo, praza de Galicia, 1, 15300 - Betanzos.

Delegado de protección de datos: para calquera dúbida pode dirixirse ao Delegado de Protección de datos do Concello 
de Betanzos: Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en correo@betan-
zos.net.

Finalidade do tratamento: os datos facilitados serán tratados para a tramitación administrativa que se derive da xestión 
deste formulario.

Lexitimación: a lexitimación para o tratamento dos datos persoais baséase no consentimento outorgado e no cum-
primento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do 
tratamento. O consentimento é revogable en todo momento sen efectos retroactivos.

Destinatarios/as: os datos poderán ser comunicados ás Administracións Públicas no exercicio das súas competencias, 
cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou por obriga legal.

Prazo de conservación: o Concello de Betanzos conservará os datos durante o tempo que sexa necesario para cumprir 
coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se poidan derivar da finalida-
de exposta e do tratamento dos datos

Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus 
datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en 
calquera momento. Para elo,o Concello de Betanzos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus 
dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do 
seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
solicitándoa por correo electrónico: correo@betanzos.net.

Tras ler a información en materia de protección de datos anterior, consinto expresamente o tratamento dos datos 
persoais que figuran neste formulario.

SOLICITA:

Ser admitido ao proceso de selección convocado, para o que achega a documentación prevista na base terceira da 
convocatoria.

En ......................, a ....... de ........................ do 2020.

Asdo.:
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ANEXO II

Temario

A) Parte xeral

1. A Constitución Española de 1978: Principios xerais e estrutura. Dereitos fundamentais e liberdades públicas.

2. O Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981. As institucións da Comunidade Autónoma. O Parlamento. O Consello 
da Xunta. O Presidente.

3. A Lei: concepto e clases. Disposicións normativas con forza de lei.

4. O Regulamento: concepto. Clasificación dos regulamentos.

5. O acto administrativo: concepto e clases. Elementos do acto. A eficacia dos actos administrativos. Nulidade e 
anulabilidade.

6. O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación.

7. Finalización do procedemento: a obriga de resolver. O silencio administrativo.

8. Os recursos administrativos. Conceptos e clases, requisitos xerais.

9. O municipio. Elementos. Territorio e poboación.

10. A organización municipal. Funcionamento dos órganos colexiados locais. Competencias municipais.

11. A función pública local. O persoal ao servizo da Administración local. Funcionarios propios das entidades locais.

12. Facendas locais: A Lei reguladora das Facendas Locais. Os recursos das Facendas Locais. Taxas e prezos públicos.

13. O Orzamento xeral das Entidades Locais. Elaboración e aprobación. Referencia ás Bases de execución do orzamento.

14. Os bens das Entidades Locais. Dominio público e bens patrimoniais.

15. A igualdade de xénero na administración pública. Decreto Lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba 
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

B) Parte específica

16. Aspectos xerais da evolución do urbanismo en España. Distribución de competencias en materia de urbanismo. 
Lexislación estatal e autonómica. A Sentenza 61/1997 do Tribunal Constitucional.

17. O Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e reha-
bilitación urbana. Antecedentes, obxecto e disposicións xerais.

18. O Réxime urbanístico da propiedade do solo: as situacións básicas do solo e actuacións de transformación en 
relación co réxime da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

19. Dereitos e deberes dos cidadáns. Réxime urbanístico do dereito de propiedade. Contido do dereito de propiedade 
segundo o Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro. Incidencias na transmisión de fincas e declaración de obra 
nova.

20. A Lei 10/95 de ordenación do territorio de Galicia. Os plans. O Plan de ordenación do Litoral. As directrices de 
Ordenación do Territorio.

21. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba 
o Regulamento da Lei do solo de Galicia: Réxime urbanístico do solo. Solo urbano. Solo núcleo rural. Solo urbanizable.

22. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba 
o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro: Réxime solo rústico.

23. Planeamento urbanístico. Límites de sustentabilidade e calidade de vida e cohesión social. División do solo urbano 
e urbanizable. Instrumentos de planeamento urbanístico: avaliación ambiental estratéxica dos instrumentos de planeamen-
to urbanístico.

24. O Plan xeral de ordenación municipal: obxecto, determinacións, documentación. Planeamento de desenvolvemento 
dos plans xerais de ordenación municipal. Os plans parciais: obxecto, determinacións, documentación. Os plans especiais. 
Outras figuras de planeamento: delimitacións de solo de núcleo rural. Estudo de detalle. Catálogos.

25. Competencia para a aprobación definitiva do plan xeral de ordenación municipal. Procedemento de elaboración e 
aprobación do planeamento de desenvolvemento.
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26. Vixencia e modificación dos instrumentos de planeamento urbanístico. Modificacións dos instrumentos de pla-
neamento urbanístico. Efectos da aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico. Rexistro de planeamento 
urbanístico de Galicia. Normas de aplicación directa.

27. Os proxectos de urbanización. Execución e conservación de obras de urbanización.

28. Intervención na edificación e uso do solo. Deberes de uso, conservación e rehabilitación. Ordes de execución. 
Rexistro de soares e venda forzosa.

29. Declaración de ruína. O expediente de ruína. Supostos. Tramitación. Edificios protexidos.

30. Intervención na edificación e uso do solo. As licenzas urbanísticas.

31. A comunicación previa de obras. Obras destinadas ao desenvolvemento dunha actividade. Actos promovidos por 
administracións públicas.

32. Parcelacións urbanísticas. Divisións de terreos no solo rústico. Usos e obras provisionais. Edificios fóra de 
ordenación.

33. Disciplina urbanística. Inspección urbanística. Protección da legalidade urbanística. Procedemento. Executividade. 
Suspensión e revisión de títulos administrativos. Supostos especiais.

34. Infraccións urbanísticas e sancións. Prescrición, persoas responsables, órganos competentes para a imposición 
das sancións, o procedemento sancionador.

35. Os réximes transitorios do Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido 
da Lei do solo e rehabilitación urbana, e da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

36. Normas subsidiarias de planeamento urbanístico do Concello de Betanzos. Instrumentos de execución. Normas 
urbanísticas. Regulacións das condicións xerais de ordenación e aproveitamento.

37. Normas subsidiarias de planeamento urbanístico do Concello de Betanzos. Instrumentos de execución. Normas 
urbanísticas. Conceptos e regulación dos espazos compoñentes das edificacións. Superficies.

38. Normas subsidiarias de planeamento urbanístico do Concello de Betanzos. Clasificación e réxime xurídico do solo. 
Ordenación de sistemas. Sistema viario.

39. Normas subsidiarias de planeamento urbanístico do Concello de Betanzos. Espazos libres e zonas verdes. Siste-
mas de equipamentos de dotacións. Sistema xeral de servizos urbanos e infraestruturas.

40. Normas subsidiarias de planeamento urbanístico do Concello de Betanzos. Ordenación de sistemas. Solo urbano.

41. Normas subsidiarias de planeamento urbanístico do Concello de Betanzos. Solos apto para urbanizar. Solo non 
urbanizable.

42. Normas subsidiarias de planeamento urbanístico do Concello de Betanzos. Tipos de usos. Clases de uso. Paráme-
tros de identificación e clasificación dos usos.

43. Normas subsidiarias de planeamento urbanístico do Concello de Betanzos. Regulación dos usos.

44. Plan Especial de Protección e ordenación do casco histórico de Betanzos. Normativa urbanística. Disposicións xe-
rais. Clasificación do solo. Cualificación do solo. Arqueoloxía. Condicións xerais de volume. Condicións hixiénico-sanitarias. 
Condicións xerais de uso. Condicións estéticas.

45. Plan Especial de Protección e ordenación do casco histórico de Betanzos. Normas particulares do casco histórico 
e normas particulares da zona de Protección

46. Plan Especial de Protección e ordenación do casco histórico de Betanzos. Do catálogo.

47. Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan básico autonómico de Galicia.

48. A Lei 1/2019, do 22 abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia.

49. Redacción de proxectos e dirección de obras. Real Decreto 1000/2010, do 5 de agosto, sobre visado colexial 
obrigatorio.

50. A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

51. Estradas e ferrocarril, lexislación estatal e autonómica. A Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas. A Lei 
8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

52. A lexislación en materia de augas. Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de augas. Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público 
hidráulico. Lei 9/2010, do 30 de xullo, de augas de Galicia.
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53. A Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas. Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sustentable do litoral.

54. A Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Camiño de Santiago. Bens catalogados do termo 
municipal.

55. A Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación. Esixencias técnicas e administrativas da edifica-
ción. Axentes. Responsabilidades e garantías.

56. A certificación de eficiencia enerxética. Real Decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento 
básico para a certificación enerxética dos edificios. Decreto 128/2016, do 25 de agosto, polo que se regula a certificación 
enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia.

57. A Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia. Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se 
aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

58. O Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de accesibilidade e non 
discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións.

59. O Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.

60. O Código técnico da edificación (CTE). Disposicións xerais. Esixencias básicas.

61. Documento básico DBSI: seguridade no caso de incendio. Estrutura, contidos e conceptos xerais dos documentos 
básicos.

62. Documento básico DBSUA: utilización e accesibilidade. Estrutura, contidos e conceptos xerais dos documentos 
básicos.

63. Documento básico DBHS: salubridade. Estrutura, contidos e conceptos xerais dos documentos básicos.

64. Documento básico DBHE: aforro de enerxía. Estrutura, contidos e conceptos xerais dos documentos básicos.

65. Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios 
nos establecementos industriais.

66. A normativa básica de instalacións na edificación: RITE, REBT. Disposicións sobre infraestruturas comúns nos 
edificios para acceso aos servizos de telecomunicacións. Real decreto Lei 1/1998.

67. As comunicación previas e as declaracións responsables. Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e 
a competitividade económica de Galicia. Regulación integrada do exercicio de actividades.

68. O Decreto 144/2016, do 22 de setembro, de regulación integrada de actividades económicas e apertura de esta-
blecementos. Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o catálogo de espectáculos públicos, actividades 
recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen determinadas 
disposicións xerais de aplicación na materia.

69. A Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Real Decreto 
2816/1982, do 27 de outubro, do Regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas.

70. A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

71. A Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.

72. A Lei 37/2003, do 17 de novembro, de ruído. Real Decreto 1367/2007. Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre 
contaminación acústica en Galicia.

73. Ordenanza ruídos municipal.

74. O Real Decreto 105/2008. Produción e xestión dos residuos da construción e derrubamento. Concepto. Obrigas 
do produtor de residuos de construción e derrubo.

75. Disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción. Real Decreto 1627/1997: Disposicións 
específicas nas fases de proxecto e execución das obras. O coordinador de seguridade e saúde. Estudo de seguridade e 
saúde. Plans de seguridade e saúde.

76. As medidas preventivas de control de calidade na construción. Decreto 232/1993, do 30 de setembro, sobre o 
control da calidade na edificación de Galicia.

Betanzos, 26.11.2020.

A alcaldesa-presidenta

María Barral Varela
2020/9236
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