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ANEXO I.- SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DUN/HA MONITOR/A DE 
TEMPO LIBRE. 
 
 
D/ Dª...................................................................., con DNI número....................., e domicilio, para os efectos 
de notificación, en............................................................................................, C.P........................, 
teléfono............................, correo electrónico……………………………… 
 
EXPÓN:  
 
Que desexa participar no proceso selectivo convocado para a provisión do posto de traballo de MONITOR/A 
DE TEMPO LIBRE para a realización de diversas actividades ao abeiro do convenio asinado entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Mesía para financiar as actividades a realizar no 
funcionamento da Aula da Natureza – Museo Etnográfico das Brañas da Valga, sita na parroquia de 
Visantoña, mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado, de acordo 
coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía. 
 
A tal efecto declara responsablemente: 
 
1º.- Que reúne todos e cada un dos requisitos para participar esixidos na convocatoria. 
2º.- Que coñece e acata incondicionalmente o contido das bases. 
3º.- Que son certos todos os datos sinalados na presente solicitude. 
4º.- Que posee as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas necesarias para o desenvolvemento das 
correspondentes funcións o tarefas correspondentes á praza á que se opta. 
5º- Que non estar incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade que determine a lexislación 
vixente. 
6º- Que non ten sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración 
pública nin está inhabilitado para o exercicio das funcións públicas. 
Documentación que achega: 
 DNI. 
 Titulacións esixida. 
 Certificado acreditativo do coñecemento do idioma galego, Celga 2. 
 Documentación acreditativa dos méritos da base sétima: 

o _____________________________________ 
o _____________________________________ 
o _____________________________________ 
o _____________________________________ 
o _____________________________________ 

 
En .................................., a..................., de ..........................., de 2021 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MESÍA 
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ANEXO II. TEMARIO 
 
1. A Constitución Española de 1978. Principios xerais. Características e estrutura. 
2. O Estatuto de Autonomía de Galicia. Principios xerais. Características e estrutura. 
3. Sometemento da Administración á Lei e ó Dereito. Fontes do Dereito público. A lei. Clases de leis. 
4. O interesado. Concepto e clases. A capacidade do interesado e as súas causas modificativas. Colaboración 
e participación dos cidadáns. Dereitos dos cidadás nas súas relacións coa Administración Pública. 
5. O Procedemento Administrativo Común: as súas fases. O réxime do silencio administrativo. O acto 
administrativo. Concepto. Clases de actos. Elementos do acto administrativo. Eficacia e validez dos actos 
administrativos. 
6. Réxime Local español. Principios constitucionais e regulación xurídica. Organización e competencias 
municipais/provinciais. 
7. Ordenanzas e Regulamentos das Entidades Locais. Clases. Procedemento de elaboración e aprobación. 
8. Persoal ao servizo da Entidade Local. A función pública local: organización, selección e situacións 
administrativas.O persoal laboral. Dereitos e deberes do persoal ao servizo dos entes locais. 
Responsabilidade. Réxime disciplinario. O sistema de Seguridade Social do persoal ao servizo das entidades 
locais. 
9. O orzamento local. Elaboración, aprobación e execución orzamentaria. 
10. Historia da animación en España 
11. Concepto, historia e socioloxía do ocio. Educación para o ocio e tempo libre 
12. A intervención na animación: definición, obxectivos, funcións e etapas. 
13. Planificación e avaliación de proxectos de lecer e tempo libre 
14. Metodoloxía e recursos na planificación do tempo libre 
15. Tipos de grupo, dinámicas de grupo. Técnicas de grupo para a animación. 
16. Equipamentos culturais. Tipoloxía e funcións 
17. O traballo do animador con infancia e mocidade desde as Administracións Públicas. 
18. Xogo e educación. Do xogo infantil ao xogo na idade adulta. 
19. O Concello de Mesía. Organización interna, distribución de competencias. Dependencias e servizos. As 
súas funcións e asentamentos. 
20. Coñecementos do municipio de Mesía. Principais aspectos da súa historia, xeografía, cultura e festexos. 
Principias aspectos urbanísticos: as súas rúas, prazas e monumentos. 
21. Realidade sociocultural do Concello de Mesía. 
 
 
 
 


