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Decreto da Concellaría de Economía e Facenda. 
Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2016. 

 
 
 

Con data do 11 de febreiro de 2016 o Tesoureiro municipal emite informe sobre a necesidade de 
nomeamento dun funcionario do subgrupo A2, por un tempo non inferior a dous anos, para a execución do 
Plan de Control Tributario, previo proceso no que se acrediten coñecementos básicos xurídicos e 
económicos que permitan a tramitación dos expedientes. Dito informe conta coa conformidade desta 
Concellaría de Economía e Facenda. 
 
Polo Servizo de Persoal respóndese a dita solicitude informando de que as listas de agarda están 
esgotadas, procedendo a elaboración dunha nova segundo o disposto nas Normas de xestión de selección 
de persoal interino e laboral temporal; requiríndose ao servizo interesado unha borrador sobre o temario es 
as probas a celebrar. 
 
Con data do 10 de agosto recíbese proposta da Tesourería neste senso, axustada e completada polo 
Servizo de Persoal co resultado que na parte dispositiva desta resolución se recolle. 
 
Xa que logo, ao abeiro das competencias que me confire o artigo 127.1.h da Lei 7/1985, do 02 de abril, 
Reguladora das Bases de Réxime Local, segundo Acordo de delegación da Xunta de Goberno Local, do 17 
de xuño de 2015, 
 
 
 

RESOLVO: 
 
 

Primeiro.- Aproba-la convocatoria para a elaboración dunha lista de agarda de técnicos do subgrupo A2, 
segundo o disposto nas Normas de xestión de selección de persoal interino e laboral temporal do concello 
de Santiago de Compostela, e nas seguintes bases: 
 
1. DENOMINACIÓN E CARACTERÍSTICAS: funcionario interino da Escala de Administración Xeral, 

subescala de xestión, subgrupo de clasificación A2 e nivel 18 de complemento de destino. 
 
2. REQUISITOS DE TITULACIÓN: grao en Dereito, Ciencias Políticas, Económicas, Empresariais ou 

equivalente. 
 
3. MÉRITOS: os de servizos prestados, formación, posesión de titulación superior, coñecemento da 

lingua galega e condición de demandante de emprego, nos termos e coas condicións que se sinalan no 
artigo 2 das Normas de xestión de selección de persoal funcionario interino (BOP número 22 do 
03/02/2010). 

 
4. CELEBRACIÓN DAS PROBAS: con carácter previo ao estudo e avaliación dos méritos aportados 

polos aspirantes, celebrarase en diferentes xornadas dúas probas, sucesivas e eliminatorias: 
 

- A primeira consistirá nun exame tipo test, con 50 preguntas (cada unha con 4 respostas 
alternativas), sobre o temario que se indica no Anexo, a desenvolver nun período máximo de unha 
hora. As respostas correctas puntuaranse con 0,5 puntos; as incorrectas restarán 0,15; e as non 
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contestadas non computarán. Esta proba valorarase con 25 puntos, sendo necesario acadar unha 
puntuación de 12,5 untos para superala. 

- A segunda –á que accederán os aspirantes que superaron a primeira- consistirá na resolución dun 
suposto práctico, nun tempo máximo de dúas horas, relacionado co temario que se indica no 
Anexo. Para este exercicio os aspirantes poderán concorrer á proba con textos normativos 
exclusivamente. Na convocatoria o tribunal deberá incluír os criterios que se terán en conta na 
valoración dos exercicios. Esta proba valorarase con 35 puntos, sendo necesario acadar unha 
puntuación de 17,5 puntos para superala. 

 
 

5. AVALIACIÓN DOS MÉRITOS E PUNTUACIÓN TOTAL: aos aspirantes que superen as citadas 
probas seranlles avaliados os méritos alegados na instancia e correctamente acreditados. A 
puntuación total de cada aspirante calcularase segundo o establecido no mencionado artigo 2 das 
Normas de xestión. 

 
 
ANEXO: TEMARIO QUE REXERÁ A PROBA TEÓRICO-PRÁCTICA: 
 
Tema 1. Lei 39/2015, do 01 de outubro, de procedemento administrativo común das Administracións Públicas. 
Tema 2. Lei 7/1985, do 02 de abril, reguladora das bases do Réxime Local. 
Tema 3. Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (Texto refundido aprobado por Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 05 de marzo). 
Tema 4. Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. 
Tema 5. Real Decreto 2063/2004, do 15 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral do réxime 
sancionador tributario. 
Tema 6. Real Decreto 520/2005, do 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de 
desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 
Tema 7. Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación. 
Tema 8. Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de actuacións e os 
procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas común dos procedementos de 
aplicación dos tributos. 

 
 
Segundo.- Ordenar a publicación das presentes bases e convocatoria na web municipal e no taboleiro de 
edictos, e da convocatoria na prensa local. 
 

 
 

A Concelleira-delegada de Economía e Facenda, 
(PD Xunta de Goberno Local 17/06/2015) 

 
 
 
 
 
 

Asdo. María Rozas Pérez. 
 
 


