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D/Dª
-

Por medio da presente poño no seu coñecemento que a Sra. Alcaldesa-Presidenta, con data 15/12/2021
13:17:00, ditou o decreto que literalmente lle transcribo:
ASUNTO: CONVOCATORIA OPE 2021 PERSOAL FUNCIONARIO POR OPOSICIÓN C C1
ESCALA:ADMÓN XERAL SUBÉSCALA: ADMINISTRATIVA 6 ADMINISTRATIVO/A PROMOCIÓN
INTERNA
EXPEDIENTE: 2021/E001/000007 e 2021/G003/001035
ANTECEDENTES
PRIMEIRO. Por Resolución da Alcaldía desta Corporación do 12.07.2021, aprobouse a oferta de emprego
público correspondente ás prazas de funcionarios que a continuación se destacan para o ano 2021:
OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2021. PERSOAL FUNCIONARIO
GRUPO

SUBGRUPO

CLASIFICACIÓ
N

VACANTE
S

DENOMINACIÓN

SISTEMA
ACCESO

C

C1

Escala:Admón
Xeral
Subéscala:
Administrativa

5

ADMINISTRATIVO/A

PROMOCIÓN
INTERNA

SEGUNDO. A Oferta Pública de Emprego correspondente ao exercicio do ano 2018 publicada no BOP nº
108 de data 10/06/2019 e prevé:
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OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2018. PERSOAL FUNCIONARIO
GRUPO

SUBGRUPO

CLASIFICACIÓ
N

VACANTE
S

DENOMINACIÓN

SISTEMA
ACCESO

C

C1

Escala:Admón
Xeral
Subéscala:
Administrativa

1

ADMINISTRATIVO/A

PROMOCIÓN
INTERNA

TERCEIRO. O Concelleiro delegado emitiu providencia para o inicio do expediente.
CUARTO. Consta borrador das bases da convocatoria que deben rexer o proceso de selección.
QUINTO. Consta no expediente o informe favorable de secretaría e de intervención.
SEXTO. Por Resolución de Alcaldía núm. 1083/2021 de data 09.09.2021 o concello aprobou as
convocatoria e BASES QUE HAN DE REXER A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE
POR PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL DE SEIS (6) PRAZAS DE FUNCIONARIO DE CARREIRA
VACANTES NO CONCELLO DE BETANZOS E INCLUÍDAS NAS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO
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DOS ANOS 2018 E 2021 ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de vinte días hábiles a
contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado.
SÉTIMO. No taboleiro de anuncios municipal e no Boletín Oficial da Provincia do 15.09.2021 foron
publicadas as bases e no BOE número 256 do 26.10.2021 publicouse o anuncio.
LEXISLACIÓN APLICABLE
A Lexislación aplicable ao asunto é a seguinte:
— Os artigos 18, 60, 61, 62, 75 e 76 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado
Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro.
— A Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia.
— A Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
— Os artigos 21.1.g) e h), 91, 100 e 102 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local.
— O artigo 134.1 do Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril
— Os artigos 18 e seguintes, 77 e seguintes, e a disposición adicional novena do Regulamento Xeral
de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de
Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado,
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
— Os artigos 4, 5 e 6 do Real Decreto 896/1991, de 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. [Téñase en conta que, a efectos do previsto no artigo 149.1.18
da Constitución, as normas deste texto teñen carácter básico].
— Lei 3/1983, de 15 de xuño, de normalización lingüística de Galicia.
— O texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
igualdade, aprobado por Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro.
— O artigo 53 da Lei orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para a Igualdade efectiva de Mulleres e
Homes.
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CONSIDERACIÓNS
PRIMEIRA. De acordo co establecido no artigo 18 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, a promoción interna
realizarase mediante procesos selectivos que garantan o cumprimento dos principios constitucionais de
igualdade, mérito e capacidade así como os contemplados no artigo 55.2 deste Texto Refundido.
Entre as modalidades de carreira profesional do persoal funcionario de carreira polas que poderá facer
efectivo o seu dereito á promoción profesional atópanse:
— Promoción interna vertical, que consiste no ascenso desde un corpo ou escala dun subgrupo ou grupo de
clasificación profesional, no caso de que este non teña subgrupo, a outro superior, conforme ao establecido
nesta sección.
— Promoción interna horizontal, que consiste no acceso a outro corpo ou escala do mesmo subgrupo ou
grupo de clasificación profesional, no caso de que este non teña subgrupo, conforme ao establecido nesta
sección.
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SEGUNDA. As Administracións públicas seleccionarán ao seu persoal funcionario e laboral mediante
procedementos nos que se garantan os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así
como os seguintes:
a) Publicidade das convocatorias e das súas bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidade, especialización e profesionalidade dos membros dos órganos de selección.
d) Independencia, confidencialidade e discrecionalidad técnica na actuación dos órganos de selección.
e) Adecuación entre o contido das probas que formen parte dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas
a desenvolver.
f) Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección.
TERCEIRA. Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse aos
principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e tenderase, así mesmo, á paridade
entre muller e home.
CUARTA. O persoal de elección ou de designación política, os funcionarios interinos e o persoal eventual
non poderán formar parte dos órganos de selección.
A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en
representación ou por conta de ninguén.
[Téñase en conta o establecido polos artigos 51 e 53 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a
igualdade efectiva entre mulleres e homes, en particular a obligación de promover a presenza equilibrada de
mulleres e homes nos órganos de selección e valoración].
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QUINTA. No mesmo sentido, o artigo 81 de devandita Lei, ao regular a promoción interna horizontal do
persoal funcionario de carreira, isto é, o acceso, por parte do persoal funcionario de carreira, a outros corpos
ou escalas do mesmo subgrupo ou grupo de clasificación profesional, establece que a convocatoria do
proceso selectivo poderá eximir total ou parcialmente dalgunha das probas selectivas e /ou reducir parte do
temario ao persoal que proceda e un corpo ou escala que teña asignadas funcións substancialmente
coincidentes no seu contido profesional e no seu nivel técnico coas do corpo ou escala ao que desexa
promocionar.
O persoal funcionario que acceda a outro corpo ou escala polo sistema de promoción interna vertical ten
preferencia sobre o persoal de novo ingreso na cobertura das postos vacantes ofertados, sempre que se
trate dun proceso selectivo único rexido por unha mesma convocatoria. Tamén ten dereito ao
recoñecemento, nos termos que regulamentariamente se determinen, da progresión na carreira profesional
que alcanzase no corpo ou escala de procedencia e a manter o nivel retributivo vinculado a esa progresión.
Á súa vez, o tempo de servizos prestados no corpo ou escala de procedencia será aplicable, no seu caso,
para a progresión na carreira profesional no novo corpo ou escala.
Durante todo o proceso deberá cumprirse coas esixencias de publicidade activa en virtude do disposto no
artigo 21.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas, e na normativa vixente en materia de transparencia.
SEXTA Durante todo o proceso de provisión, deberá cumprirse coas esixencias de publicidade activa en
virtude do disposto no artigo 21.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas, e na normativa vixente en materia de transparencia.
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SÉTIMA. O procedemento a seguir será o seguinte:
A. Realizada a Oferta Pública de Emprego correspondente ao exercicio do ano 2021 pola Secretaría
redactaranse as bases reguladoras da convocatoria de probas de selección ao obxecto de cubrir as prazas
vacantes do persoal de persoal.
B. Redactadas as bases, previo informe-proposta de Secretaría, pola Intervención emitirase Informe de
Fiscalización.
C. Mediante Resolución de Alcaldía aprobaranse a convocatoria e as bases, de conformidade co
establecido no artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
D. Posteriormente publicarase a convocatoria, xuntamente co texto íntegro das bases reguladoras das
probas selectivas, no Boletín Oficial da Comunidade Autónoma, no Boletín Oficial da Provincia, e na sede
electrónica deste Concello sede.betanzos.gal [e, no seu caso, no Taboleiro de Anuncios, nun anuncio do
xornal de máis tirada se así o deciden as bases da convocatoria]. Un extracto da convocatoria publicarase
no Boletín Oficial do Estado, sendo a data deste anuncio a que servirá para o cómputo do prazo de
presentación de instancias.
As bases deberán conter polo menos en virtude do establecido no artigo 4 do Real Decreto 896/1991, de 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
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E. As solicitudes, requirindo tomar parte nas correspondentes probas de acceso, nas que os aspirantes
farán constar que reúnen as condicións esixidas nas bases xerais que se achegan a este expediente para a
praza que se opte, dirixiranse á Sra. Alcaldesa-Presidente deste Concello, e presentaranse no Rexistro
Electrónico Xeneral deste Concello ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de vinte días
hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do
Estado, de acordo co establecido no artigo 18 do Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da
Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos
Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado polo Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
Dado que o artigo 18.1 do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ten rango regulamentario, oponse ao
artigo 30.2 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Común das Administracións Públicas, polo que
debe considerarse derrogado e, en consecuencia, o prazo para a presentación de instancias para participar
nos procedementos de ingreso na función pública é de 20 días hábiles, de conformidade co citado artigo
30.2 LPACAP. No mesmo sentido o punto terceiro do apartado décimo cuarto da Orde HFP/688/2017, de 20
de xullo, pola que se establecen as bases comúns que rexerán os procesos selectivos para o ingreso ou o
acceso en corpos ou escalas da Administración Xeral do Estado.
Para poder tomar parte no proceso selectivo deberanse reunir os seguintes requisitos de conformidade co
artigo 56.1 e 3 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro
F. Expirado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía ditará resolución no prazo máximo dun mes,
declarando aprobada a lista de admitidos e excluídos. En devandita resolución, que se publicará no Boletín
Oficial da Provincia e na sede electrónica deste Concello sede.betanzos.gal e, no seu caso, no Taboleiro de
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Anuncios, para maior difusión, indicaranse os lugares en que se atopan expostas ao público as listas
certificadas completas de aspirantes admitidos e excluídos, sinalándose un prazo de dez días hábiles para
que poidan formular reclamacións ou emendar os defectos que motiven a exclusión.
Conforme á disposición adicional sétima da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos
Persoais e garantía dos dereitos dixitais, «Cando sexa necesaria a publicación dun acto administrativo que
contivese datos persoais do afectado, identificarase ao mesmo mediante o seu nome e apelidos, engadindo
catro cifras numéricas aleatorias do documento nacional de identidade, número de identidade de
estranxeiro, pasaporte ou documento equivalente. Cando a publicación se refira a unha pluralidade de
afectados estas cifras deberán alternarse.
Ao publicarse a lista provisional de admitidos e excluídos poderase facer advertencia de que, transcorrido o
prazo anterior sen reclamacións, quedará aquela elevada a definitiva.
G. Finalizado o prazo de reclamacións e emendas e resoltas as mesmas, a Autoridade ou órgano
convocante elevará a definitivas as listas de admitidos e excluídos mediante resolución que se publicará
igualmente no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica deste Concello sede.betanzos.gal e, no seu
caso, no Taboleiro de Anuncios, para maior difusión. Dita publicación servirá de notificación a efectos de
impugnacións e recursos e farase constar [o día, hora e lugar en que deberán realizarse todas as probas/o
día, hora e lugar en que deberá realizarse o primeiro exercicio de selección.
O chamamento para posteriores exercicios farase mediante a publicación na sede electrónica deste
Concello sede.betanzos.gal e, no seu caso, no Taboleiro de Anuncios, para maior difusión]; neste suposto,
os anuncios da celebración das sucesivas probas deberán facerse públicos polo órgano de selección nos
locais onde se celebrou a proba anterior e na sede electrónica deste Concello sede.betanzos.gal e, no seu
caso, no Taboleiro de Anuncios, para maior difusión], con doce horas, polo menos, de antelación ao comezo
deste, se se trata do mesmo exercicio, ou de vinte e catro horas, se se trata dun novo] Igualmente a mesma
resolución, farase constar a designación nominal do tribunal.
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H. Os órganos de selección constituiranse en cada convocatoria e deberán estar formados por un número
impar de membros.
J. A relación definitiva de aprobados elevarase á Autoridade competente, que a publicará no Boletín Oficial
da Provincia, en concordancia co disposto no artigo 22 do Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao
Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional
dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado polo Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
K. Os aspirantes propostos acreditarán ante a Administración, dentro do prazo de vinte días hábiles desde
que se publiquen as listas de aprobados os requisitos esixidos na convocatoria de conformidade co artigo
23 do Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de
Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración xeral do
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo en concordancia co artigo 28.2 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
[Dado que o artigo 23.1 do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ten rango regulamentario, oponse ao
artigo 30.2 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Común das Administracións Públicas, polo que
debe considerarse derrogado e, en consecuencia, o prazo para a acreditación dos requisitos esixidos na
convocatoria é de 20 días hábiles, de conformidade co citado artigo 30.2 LPACAP].
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Quen dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior, non acreditasen os requisitos esixidos na
convocatoria ou da documentación deducísese que carecen dalgún dos requisitos esixidos, non poderán ser
nomeados, quedando anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que
puidesen incorrer por falsidade nas súas solicitudes de participación.
[Os que tivesen a condición de funcionarios públicos estarán exentos de xustificar as condicións e requisitos
xa acreditados para obter o seu anterior nomeamento, debendo presentar unicamente certificación do
Ministerio ou Organismo do que dependan acreditando a súa condición e demais circunstancias que
consten no seu expediente persoal].
L. A resolución de nomeamento será adoptada pola Alcaldía a favor do aspirante proposto polo Tribunal, no
termo dun mes a contar desde a expiración do prazo dos vinte días hábiles indicados anteriormente.
M. O nomeamento publicarase no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica deste Concello
sede.betanzos.gal e, no seu caso, no Taboleiro de Anuncios, para maior difusión. Así mesmo, porase en
coñecemento do rexistro de persoal correspondente aos efectos que procedan.
OITAVO. De acordo co establecido na Base 5ª das Bases que rexerán o procedemento: “Rematado o prazo
de presentación de solicitudes, o Sra. Alcaldesa-Presidenta, ditará resolución na que se aprobará a lista
provisional de admitidos e excluídos, e publicarase no BOP de A Coruña, no Taboleiro de anuncios do
Concello e no da Sede Electrónica do Concello de Betanzos, https://sede.betanzos.gal.
Se houbera aspirantes excluídos, indicarase a causa de exclusión, concedéndose un prazo de dez (10) días
para os efectos da presentación de reclamacións. As reclamacións, se as houbera, resolveranse na
resolución que aprobe a lista definitiva, a cal se publicará do mesmo xeito que a provisional.
Se non houbera reclamacións contra a lista provisional, quedará elevada de xeito automático a definitiva,
sen necesidade de nova publicación.
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Nesta resolución definitiva figurará a composición do tribunal e a data do comezo do procedemento
selectivo. Posteriormente a alcaldesa declarará aprobada a relación definitiva de admitidos e excluídos,
publicaranse no BOP de A Coruña, no Taboleiro de anuncios do Concello e no da Sede Electrónica do
Concello de Betanzos https://sede.betanzos.gal.
Entre a publicación desta listaxe definitiva e a data de celebración do primeiro exame transcorrerán alo
menos dez (10) días.
Os sucesivos anuncios, agás disposición en contrario, publicaranse no Taboleiro de anuncios do Concello e
no da Sede Electrónica https://sede.betanzos.gal.
Tendo en conta que todas as solicitudes están completas e foron presentadas en prazo, cómpre
realizar a aprobación definitiva de aspirantes.
Por todo o indicado considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na Lexislación aplicable
procedendo a súa aprobación inicial pola Alcaldesa de conformidade co artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, de 2
de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e RESOLVO:
PRIMEIRO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos:
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ASPIRANTE

REXISTRO DE ENTRADA
DATA DE SOLICITUDE

VAZQUEZ LOPEZ MATILDE

202199900004647
19.11.2021

**3509***

BARRAL VAZQUEZ SUSANA

202199900004643
19.11.2021

**8082***

PICADO BREA AUREA

202199900004728
23.11.2021

**3510***

ANTONIO 202199900004725
23.11.2021

**3511***

RODRIGUEZ PEDREIRA MARIA 202199900004636
DEL PILAR
19.11.2021

**3415***

FRAGA VARELA, RAFAEL

**3632***

CALVIÑO
MANUEL

NOVO

202199900004808
24.11.2021

E DNI
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Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SEGUNDO. Designar como membros do Tribunal que debe xulgar as correspondentes probas a :
Membro
Identidade
Presidente

Daniel Pereiro Cachaza

Suplente

Marta Porca Vidal

Vogal

Pablo Rodríguez Fernández

Suplente

Diana Sara Mariñas Arias

Vogal

Antonio Gómez-Iglesias Casal

Suplente

Teresa Morales Segade

Vogal

Francisco Javier Ulloa Arias

Suplente

Elena Encinas Pena

Secretario

Adrián J. Márquez Caramés

Suplente

María Iglesias Nuño

TERCEIRO. A realización do primeiro exercicio comezará o día 11 de Xaneiro de 2022, ás 10:00 horas, no
Salón Azul do Edificio Liceo debendo portar os aspirantes a documentación identificativa.
O chamamento para posteriores exercicios farase mediante a publicación no taboleiro de edictos da
Corporación; neste suposto, os anuncios da celebración das sucesivas probas deberán facerse públicos
polo órgano de selección nos locais onde se celebrou a proba anterior, con doce horas, polo menos, de
antelación ao comezo de leste, se se trata do mesmo exercicio, ou de vinte e catro horas, se se trata dun
novo.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na https://sede.betanzos.gal (O Código
de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de
1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).

Concello de Betanzos

Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña
Teléfono: 981 770 011
Fax; 981 776 529
web: www.betanzos.net
sede electrónica: https://sede.betanzos.gal
e-mail: correo@betanzos.net

CUARTO. Publicar no Boletín Oficial da Provincia, así como na sede electrónica deste Concello a lista
definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos, e a data de convocatoria para o
primeiro exercicio.
QUINTO. Dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da Corporación, e dar
conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre en cumprimento do disposto no art. 42 do
Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.
Betanzos, na data que figura na marxe
A alcaldesa
María Barral Varela

O secretario (Asinado aos efectos do art.3.2 do RD 128/18, do 16 marzo)
Adrián J. Márquez Caramés

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE
RECURSOS:Contra o referido acordo, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer, directamente, o recurso Contencioso-Administrativo, ante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo durante o prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da notificación do presente escrito.
Igualmente poderá interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da presente notificación, podendo utilizar calquera
outro recurso que estime pertinente e/ou exercer as accións que procedan ante a xurisdición competente. O que traslado a Vd. para o seu coñecemento e
efectos.

Betanzos, mércores 15 de decembro de 2021.
O secretario

CVD: hzvkyI/qT5Y4UwLQBTjH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Adrián J. Márquez Caramés

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na https://sede.betanzos.gal (O Código
de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de
1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).

