SÁBADO, 6 DE FEBREIRO DE 2021

N.º 030

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SECCIÓN DE ACTAS
Anuncio
Resolución da Presidencia da Excma. Deputación Provincial de Lugo, de data 27 de xaneiro de 2021, sobre
nomeamento de persoal eventual, que textualmente di o seguinte:
“Tras ver a proposta do deputada delegada da Área de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, a teor
do seguinte texto:
“Visto que no Pleno desta Deputación Provincial en sesión extraordinaria celebrada o día 30 de xullo de 2019,
aprobou o Cadro de Persoal Eventual da Entidade; conforme ao disposto polos artigos 104 da lei 7/85 Reguladora
das Bases do Réxime Local e 205 da lei 5/97 de Administración Local de Galicia, así como polo art. 12 do Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

Á vista dos informes e proposta que constan no expediente, procede que pola Presidencia da Deputación, en uso
das atribucións que lle confire o artigo 104.2 da lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Réxime
Local, RESOLVA:
1º.- Nomear con carácter de persoal eventual coas condicións sinaladas no acordo plenario citado, con efectividade
do día 1 de febreiro de 2021 a:
Don Luis Ángel Lago Lage como Asesor Nivel I, adscrito ao Grupo Provincial Socialista.
2º.-O persoal eventual nomeado cesa automáticamente, en todo caso cando se produza o cese ou expire o mandato
da autoridade á que presten a súas funcións de confianza ou asesoramento”.
Polo anteriormente exposto e, en uso das facultades que lle confire a esta Presidencia o artigo 34 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, RESOLVO:
Prestar aprobación á proposta anteriormente transcrita en todas as súas partes”.
O que se fai público para os oportunos efectos.
Lugo, a un de febreiro de dous mil vinte e un. O PRESIDENTE, José Tomé Roca.- A SECRETARIA, María Esther
Álvarez Martínez.
R. 00262

SERVIZO DE CONTRATACIÓN E FOMENTO. UNIDADE DE OBRAS E PLANS
Anuncio
Polo órgano competente desta Deputación foi tomado en consideración o proxecto da obra:

FOZ.- ACONDICIONAMENTO LU-P-0210 “A SEARA (LU-160) – SAN ACISCLO (LU-152A)”, P.K. 5+100 A 5+236
(EX022OB20AB)
GTM: EXPTE 2020/CON_01/000075
En cumprimento do que se dispón no art. 93 do T.R.R.L aprobado por R.D.L. 781/86, e demais normativa de
aplicación, ábrese un período de información pública para os efectos de alegacións, reclamacións ou suxestións
por parte de persoas ou entidades lexitimadas, por espazo de VINTE (20) días hábiles contados a partir do seguinte
á publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade e aos efectos establecidos no Art. 93
do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de Abril e no Art. 83 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
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O PRESIDENTE, JOSÉ TOMÉ ROCA, por decreto de data 26-07-2019. O DEPUTADO DELEGADO DE PROMOCIÓN
ECONOMICA E SOCIAL, Pablo Rivera Capón. A SECRETARIA XERAL, María Esther Álvarez Martínez.
R. 0256

ÁREA DE DEPORTES, ARTESANÍA E DESEÑO E MEMORIA HISTÓRICA (SERVIZO DE DEPORTES)
Anuncio
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRECTAS DE CARÁCTER EXCEPCIONAL TRAMITADAS POLO SERVIZO DE DEPORTES
DESTE ORGANISMO PROVINCIAL CORRESPONDENTES Á ANUALIDADE 2020.
De acordo co establecido no artigo 8.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, a xestión das
subvencións rexerase, entre outros, polos principios de publicidade e transparencia, así mesmo, de conformidade
co disposto no artigo 18 da lei de referencia e no artigo 30 do Real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que
se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, dáse publicidade ás
subvencións directas de carácter excepcional concedidas pola Excma. Deputación Provincial de Lugo referidas ao
cuarto trimestre do 2020.
Unidade

Entidade

Representante

Obxecto

Aplicación

Área de
Deportes,
Artesanía e
Deseño e
Memoria
Histórica

Servizo de
Deporte

Club Judo
Lugo

Amador Trillo
Morado

Camiño aos
xogos
olímpicos de
Tokio

3410/48911

Área de
Deportes,
Artesanía e
Deseño e
Memoria
Histórica

Servizo de
Deporte

Asoc civico
cultural A
Ribeira de
Foz

Luís Alberto
Burundarena
Maseda

Fabricación e 3410/789
compra dun
soporte móbil
e cabaletes de
varada para
embarcacións
deportivas

Área de
Deportes,
Artesanía e
Deseño e
Memoria
Histórica

Servizo de
Deporte

Club Remo
Ribadeo

Miguel Balsa
Lombardero

Adquisición
3410/789
remos e
embarcacións
remo olímpico

Área de
Deportes,
Artesanía e
Deseño e
Memoria
Histórica

Servizo de
Deporte

Muralla
Rugby club

Juan Pedro
Ortiz Sanz

Proxecto
3410/48911
división honra
B feminina,
fomento
deporte
feminino e
base

Área de
Deportes,
Artesanía e
Deseño e
Memoria
Histórica

Servizo de
Deporte

Agrupación Jose Manuel
deportiva
Abelairas
xuvenil
Lavandeira
Milagrosa

Área de
Deportes,
Artesanía e
Deseño e
Memoria
Histórica

Servizo de
Deporte

Club
Escuderia
Miño
Lucense

Equipamento 3410/789
recinto de
xogo de tenis
de mesa

Maria Teresa
Organización
Vilanova Lopez Rallie San
Froilán

3410/48911

Importe

Ano

6.000,00 €

2020

5.684,28 €

2020

11.517,99 €

2020

30.000,00 €

2020

2.125,63 €

2020

29.925,90 €

2020

O PRESIDENTE, P.D. Decreto de data 26-07-2019 O DEPUTADO DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL,
Pablo Rivera Capón. A Secretaria Xeral, María Esther Álvarez Martínez.
R. 0247
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CONCELLOS
CHANTADA
Anuncio
BASES POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A CONTRATACIÓN POR UN PERÍODO DE 7 MESES NO
2021, DE CATRO OFICIAIS DE PRIMERA: 1 PALISTA, 1 CONDUCTOR PARA CAMIÓN, 1 CONDUCTOR PARA
CAMIÓN CON CUBA, UN CONDUCTOR TRACTOR-DESBROZADORA E TRES PEONS ESPECIALISTAS; O ABEIRO
DO “PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS-PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO
2020”.
BASES XERAIS
PRIMEIRO.- OBXECTO DAS BASES XERAIS.
As presentes bases teñen por obxecto establecer as normas e procedemento xenérico para a selección de persoal
laboral temporal no Concello de Chantada.
O persoal seleccionado prestará servizos, de carácter temporal, no Concello de Chantada, sendo o seu cometido
levar a cabo as tarefas propias de cada posto ou calquera outra que lle poida encomendar a Alcaldía ou as
concellerías delegadas, que garden relación cos postos a desempeñar.
As presentes bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, así como no Taboleiro de Editos da Casa
Consistorial e na páxina web municipal: www.concellodechantada.org e nun diario dos de maior tirada de Galicia.
Estas Bases son Xerais, polo cal acudirase a cada convocatoria concreta e específica regulada a través das Bases
Específicas.

Serán de aplicación a Lei 7/85, de 2 de abril, Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, o Real Decreto Lexislativo
781/86, de 18 de abril, por o que se aproba o Texto refundido das disposicións vixentes en materia de réxime
local, o Real Decreto 861/86, de 25 de abril, por o que se regula o réxime de retribucións dos funcionarios da
Administración Local, o Real Decreto 896/1991, do 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e
programas mínimos a que debe axustarse o proceso de selección dos funcionarios da administración local, a Lei
30/84, de 2 de agosto, de medidas para a reforma da función pública, en aqueles preceptos que manteñan a súa
vixencia, o Real Decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto
Básico do Empregado Público, o Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, a Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia,
a Lei 2/2015, de 29 de abril de emprego público de Galicia, e a Lei 53/1984, de 26 de decembro, de
Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas. E de forma supletoria, serán de aplicación
o Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento xeral de ingreso do persoal ao
servizo da administración xeral do estado e provisión de postos de traballo e promoción profesional dos
funcionarios da administración xeral do estado, así como demais normativa de aplicación.
TERCEIRO.- REQUISITOS XERAIS QUE DEBEN CUMPRIR OS ASPIRANTES.
Para formar parte nas probas de selección, será necesario:
A) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29
de abril, do Emprego Público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.
Poden acceder ao emprego público como persoal laboral en igualdade de condicións coas persoas de nacionalidade
española:

-

As persoas que posúan a nacionalidade doutros estados membros da Unión Europea.

As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que sexan cónxuxes de persoas que posúan a nacionalidade
española ou doutros estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separadas de dereito.

-

As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descendentes de persoas que posúan a nacionalidade
española ou doutros estados membros da Unión Europea, sempre que sexan menores de vinte e un anos ou
maiores de devandita idade dependentes.

-

As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descendentes do cónxuxe non separado de dereito de
persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros estados membros da Unión Europea, sempre que sexan
menores de vinte e un anos ou maiores de devandita idade dependentes.

-

As persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e
ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.

-
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B) Estar en posesión da titulación de esixida en cada caso para cada praza nos termos sinalados nas Bases
Específicas.
No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa
homologación.
C) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública ou dos
órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse na situación de inhabilitación
absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratase
de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do que a persoa fose separada ou inhabilitada.
No caso do persoal laboral, non ser despedido mediante expediente disciplinario de ningunha Administración
pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse na situación de
inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial,
cando se tratase de acceder á mesma categoría profesional á que se pertencía.
No caso de nacionais doutros estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ser sometido a
sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos
anteriores.
D) Ter cumpridos o dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
E)

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

F)

Posuír coñecemento do idioma galego, que se acreditará mediante o esixido para cada praza nas Bases
Específicas.

Os/As aspirantes que viñeran desempeñando unha actividade pública ou privada, deberán solicitar o
recoñecemento de compatibilidade inmediatamente despois de efectuar a formalización do pertinente contrato de
traballo temporal.
De non ser compatible a actividade que viñeran desenvolvendo coa relación laboral que comeza no Concello de
Chantada, os/as aspirantes seleccionados/as comprométense a renunciar ao correspondente posto/emprego
convocado.
H) Os aspirantes que se presenten pola cota de reserva de discapacitados, cando esta proceda, deberán ter
recoñecida a condición legal de persoa con discapacidade cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%,
e deberán expresalo no formulario de solicitude de participación no proceso selectivo.
I)

As persoas a contratar deberán xustificar a situación de desemprego ou de mellora de emprego para os casos
en que a xornada laboral sexa igual ou inferior ó 50% da xornada de conformidade co disposto na cláusula
8ª.1 do Plan, que se transcribe literalmente: “É imprescindible que as persoas a contratar a través deste
programa produzan novas contratacións no concello, polo que a situación de procedencia dos candidatos
debe provir de situación de desemprego ou de mellora de emprego para os casos en que a xornada de traballo
sexa igual ou inferior ó 50% da xornada, …”

Este extremo acreditarse coa presentación da correspondente vida laboral

actualizada a data de solicitudes.

CUARTO.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Os/As interesados/as dirixirán as solicitudes, no modelo oficial que se publica como Anexo destas bases e que
tamén se facilitará nas Oficinas administrativas do Concello de Chantada e na súa páxina Web, ao Sr.Alcalde do
Concello de Chantada, requirindo tomar parte nas correspondentes probas de selección, nas que os aspirantes
farán constar que reúnen as condicións esixidas nas presentes bases xerais e nas bases específicas para a praza
que se opte, ao Sr. Alcalde-Presidente deste Concello.
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral 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
As solicitudes que non se presenten no Rexistro Xeral do Concello, e se fagan a través doutros medios sinalados
na Lei 39/2015, deberán comunicalo mediante fax ao núm. 982.462 102, ou o correo electrónico:
persoal@concellodechantada.org, remitindo copia anexa da solicitude de participación no proceso selectivo. Serán
excluídas todas aquelas solicitudes que non remitiran este avance ao fax ou email citados.
O prazo de presentación será de 10 días hábiles, contados dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no
Boletín Oficial da Provincia.
A solicitude de participación no proceso selectivo, deberá ser cumprimentada debidamente polos aspirantes.
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Se o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fose inhábil o prazo rematará o primeiro día hábil
seguinte.
QUINTO.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR NECESARIAMENTE Á SOLICITUDE.
5.1.- COPIA COTEXADA DO DNI OU PASAPORTE.
Ademais, os/as aspirantes estranxeiros/as, deberán presentar documentos que acrediten que son nacionais da
Unión Europea ou dalgúns dos Estados aos cales, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión
Europea e ratificados por España, sexan de aplicación a libre circulación de traballadores.
5.2.- COPIA COTEXADA DA TITULACIÓN ESIXIDA EN CADA POSTO CONCRETO.
5.3.- COPIA COTEXADA DO TÍTULO DE GALEGO ESIXIDO EN CADA POSTO CONCRETO.
5.4.- COPIA COTEXADA DO CARNÉ DE CONDUCIR, DE SER NECESARIO.
5.5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SEGUNDO O ANEXO.
5.6.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS MÉRITOS ALEGADOS PARA A FASE DE CONCURSO (VIDA
LABORAL, CONTRATOS, CERTIFICADOS DE EMPRESA, CURSOS...) DEBIDAMENTE COTEXADA.
Deberase acompañar á solicitude, as xustificacións documentais dos méritos que desexen alegar en relación co
posto/emprego ao que se opte, mediante:
Certificacións de servizos prestados, expedida polo organismo oficial no que se prestaron, informe de vida
laboral expedido polo Instituto Nacional da Seguridade Social ao que deberá achegarse contrato/s de traballo
inscrito/s no SPEE (Servizo Público de Emprego Estatal).

-

Non se valorarán os méritos que non estean acreditados documentalmente ou que, a xuízo do Tribunal de
selección, non estean suficientemente acreditados.

5.7.- OS ASPIRANTES CON DISCAPACIDADE DEBERÁN FACELO CONSTAR NA SOLICITUDE, CO FIN DE FACER
AS ADAPTACIÓNS DE TEMPO E MEDIOS NECESARIOS, PARA GARANTIR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
CO RESTO DOS ASPIRANTES. Os interesados deberán formular petición expresa de participar no proceso de
selección polo turno de discapacidade (cando este estivese previsto) debendo aportar o ditame técnico facultativo
emitido polo órgano técnico de cualificación do grado de discapacidade, acreditando a/s deficiencia/s que deran
orixe ó grado de discapacidade recoñecido, a efectos de que o tribunal poida valorar a procedencia ou non da
concesión da adaptación solicitada.
SEXTO.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN.
De acordo co establecido no artigo 59 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, en relación
co artigo 60 do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo real Decreto
Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, 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,
persoal funcionario interino ou laboral temporal, o persoal eventual, nin as persoas que no cinco anos anteriores
á publicación da convocatoria realizasen 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 será predominantemente técnica e os vogais deberán posuír titulación ou
especialización iguais ou superiores ás esixidas para o acceso ás prazas convocadas; e estará constituído por:
1) Presidente: Un funcionario ou persoal laboral fixo dunha administración.
2) Secretario: Un funcionario da Corporación, que actuará con voz e sen voto.
3) Tres Vogais: Entre funcionarios ou persoal laboral fixo dunha administración.
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 cofidencialidade
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 deba facerse nos casos non previstos, serán resoltas polo Tribunal, por
maioría.
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O tribunal poderá dispor a incorporación, ós seus traballos, de asesores especialistas, quenes se limitarán ó
exercizo das súas especialidades técnicas, que serán a única base da súa colaboración co órgano de decisión e
que actuarán por tanto con voz pero sen voto.
Os membros do tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo ó señor alcalde, cando concorran neles algunha
das circunstancias previstas nos artigos 23 e 24 da Lei 40/15, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas.
O/A presidente/a do tribunal poderá requirir ós membros do mesmo, declaración expresa de non atoparse
incursos en causa de abstención nas circunstancias previstas nos citados artigos da Lei 40/15. Así mesmo, os/as
aspirantes poderán recusar ós membros do tribunal cando concorran as circunstancias previstas no presente
parágrafo.
O tribunal non poderá actuar ou constituírse sen a presenza polo menos de tres dos seus membros con dereito a
voto, sendo imprescindible en todo caso a asistencia do/a presidente/ e do/a secretario/a. O tribunal actuará con
suxeición ás bases de convocatoria, quedando facultado para resolver cantas cuestións se susciten na súa
interpretación.
O Tribunal de selección constituirase na data que designe o Sr. Alcalde. Na sesión constitutiva adoptaranse as
decisións pertinentes para o correcto desenvolvemento do proceso selectivo.
PAGAMENTO DE ASISTENCIAS E GASTOS DE DESPRAZAMENTO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL.
Os membros do Tribunal de selección, así como os asesores ou colaboradores que puideran incorporarse a este,
so terán dereito, pola súa concorrencia ás distintas sesión que se produzan en distintos días, a percibir as axudas
de custo por asistencia de conformidade co previsto no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sempre e cando
exista una proba no proceso de selección.
SÉPTIMO.- SISTEMA DE SELECCIÓN E AVALIACIÓN DE MÉRITOS.

‒

FASE DE OPOSICIÓN:

A fase de oposición será previa á do concurso.
Consistirá na realización dunha proba teórica e /ou práctica de carácter obrigatorio e eliminatorio acordes coa
praza.
A puntuación total de cada aspirante virá determinada pola suma dos puntos acadados nas dúas fases. No caso
de empate nas puntuacións atenderase, en primeiro lugar, a quen obtivese a maior puntuación no exercicio de
carácter práctico. De persistir o empate resolverase por sorteo realizado polo Tribunal de selección en presencia
dos aspirantes afectados.
Os aspirantes serán convocados en chamamento único, sendo excluídos da oposición quen non comparezan, salvo
causa de forza maior debidamente acreditada e libremente apreciada polo Tribunal.
En calquera momento o Tribunal poderá requirir aos opositores para que acrediten a súa personalidade.
Os candidatos deberán acudir provistos do NIF ou, na súa falta, pasaporte ou carné de conducir.

‒

FASE DE CONCURSO.

Esta fase será posterior á de oposición, e, non tendo carácter eliminatorio, os puntos obtidos na mesma non
poderán terse en conta para supera-los exercicios da fase de oposición.
O Tribunal non poderá avaliar o non alegado e acreditado polos aspirantes nos documentos achegados no
momento de presenta-las solicitudes ás probas selectivas.
No concurso avaliaranse os méritos establecidos para cada posto en concreto.
Só aos aspirantes que superen a oposición valoraráselles na fase de concurso os méritos que aleguen e xustifiquen
documentalmente.
Para valora-los méritos será necesario que se presenten documentos xustificativos dos mesmos; en ningún caso
se terán en conta os méritos que non estean debidamente xustificados.
OITAVO.- PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN.
Expirado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución no prazo máximo de 3 días hábiles,
coa lista provisional de admitidos e excluídos. En devandita resolución, que se publicará no Taboleiro de edictos
do Concello e na páxina web do Concello de Chantada o, farase constar a causa da exclusión e concederase un
prazo de cinco días hábiles para que polos interesados póidanse formular reclamacións ou emendar os defectos
que motiven a exclusión (non para alegar novos méritos non alegados até entón).
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 Taboleiro de

Anuncio publicado en: Num BOP 30 año 2021 (06/02/2021
(05/02/2021 08:00:00)
12:22:51)

O sistema de selección será o de concurso-oposición, e constará de dúas fases:

7

Núm. 30 – sábado, 6 de febreiro de 2021

BOP Lugo

edictos do Concello e na páxina web do Concello de Chantada. Dita publicación servirá de notificación a efectos
de impugnacións e recursos. Na mesma resolución indicarase a data, lugar e hora de comezo do primeiro exercicio.
Ademais farase constar cos 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 até 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, bastando dita exposición, na data que se inicie, como
notificación para todos os efectos.
Todas as notificacións que se realicen respecto ó presente procedemento de selección, levaranse a cabo
exclusivamente, de acordo co establecido no art. 45 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das administración publicas, a través de publicacións no taboleiro de edictos e na páxina
web do Concello de Chantada.
NOVENO.- RELACIÓN DE APROBADOS E PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Concluídas as probas, elevarase ao órgano competente proposta de candidatos.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
O/A aspirante proposto/a presentará no Rexistro Xeral do Concello de Chantada a seguinte documentación:

-

Fotocopia do DNI, que se deberá presentar acompañada do orixinal para a súa compulsa.

Certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o desempeño
das funcións propias do posto.

-

Declaración xurada de non ter sido separados/as do servizo das administracións públicas e non estar incurso
nalgunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade determinadas na lexislación vixente.

-

Copia autenticada ou fotocopia (que se deberá presentar acompañada do orixinal para a súa compulsa) do
título académico esixido ou certificación académica dos estudios realizados.

-

Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social e número de conta bancaria.

O prazo de presentación será de 2 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación da proposta de
selección no taboleiro de edictos, prazo que non poderá ser obxecto de ampliación en ningún caso.
DÉCIMO.- BOLSA DE TRABALLO
Os aspirantes que teñan superado a fase de oposición pero que non contaron coas mellores puntuacións logo da
suma das obtidas na fase de concurso e na fase de oposición e polo tanto non foron seleccionados para as prazas
ofertados pasaran a formar unha lista de reserva por orde de puntuación para cubrir eventuais vacantes dos
seleccionados durante o período subvencionado que nunca se estenderá mais da data na que remate o programa
fomento de emprego 2020.
O integrante da bolsa que obteña un contrato de traballo co Concello causará baixa na bolsa, e unha vez que
finalice o seu contrato de traballo co Concello volverá causar alta na bolsa de emprego no posto da mesma que
lle corresponda en relación cos puntos obtidos.
A renuncia a un posto de traballo ofertado suporá o pase do aspirante ao último lugar da bolsa de emprego, salvo
que concorra unha das seguintes circunstancias:

-

Parto, baixa por maternidade ou situacións asimiladas.

-

Enfermidade grave que impida a asistencia ao traballo, sempre que se acredite debidamente.

-

Exercicio de cargo público representativo que imposibilite a asistencia ao traballo.

UNDÉCIMO.- PERSOAS CON DISCAPACIDADE.
Reservarase unha cota do sete por cento das vacantes para ser cubertas entre persoas con discapacidade,
considerando como tales as definidas no apartado 2 do artigo 4 do texto refundido da Lei Xeral de dereitos das
persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de
novembro, sempre que superen os procesos selectivos e acrediten a súa discapacidade e a compatibilidade co
desempeño das tarefas.
A reserva do sete por cento realizarase de maneira que, polo menos, o dous por cento das prazas ofertadas o sexa
para ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual e o resto das prazas ofertadas o sexa para
persoas que acrediten calquera outro tipo de discapacidade.
Cada Administración Pública adoptará as medidas precisas para establecer as adaptacións e axustes razoables de
tempos e medios no proceso selectivo e, unha vez superado devandito proceso, as adaptacións no posto de
traballo ás necesidades das persoas con discapacidade.
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DUODÉCIMO.- RECURSOS.
As presentes bases e convocatoria poderán ser impugnadas de conformidade co establecido na Lei 39/2015, de
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Así mesmo, a Xurisdición competente para resolver as controversias en relación cos efectos e resolución do
contrato laboral será a Xurisdición Social.
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 ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo ou, a partir do día seguinte ao de publicación do seu anuncio
no Boletín Oficial da Provincia.
No non previsto nas bases será de aplicación a Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local; o Texto
Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, aprobado polo Real Decreto Lexislativo
781/1986, de 18 de abril; e no Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto
Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro e os pactos de aplicación ao Persoal Funcionario e Convenio Colectivo do
Persoal do Concello, así como as normas aplicables ao persoal laboral contidas no Texto Refundido da Lei do
Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro e na Lei
2/2015, de 29 de abril, do Emprego Público de Galicia.
ANEXO I TEMARIO
TEMA 1.- Breve idea da Constitución Española de 1978. Estrutura. Principios Xerais. Dereitos e Deberes
Fundamentais.
TEMA 2.- Breve idea do Estatuto de Autonomía de Galicia.
TEMA 2.- Organización Municipal: Alcalde, Pleno e Xunta de Goberno Local.
TEMA 3.- Diferentes materiais e ferramentas en construcción.

TEMA 5.- Demolicións.
TEMA 6.- Reparación de baches en pistas. Materiais e ferramentas a empregar.
TEMA 7.- Reparación de camiños. Materiais e ferramentas a empregar.
TEMA 8.- Desbroce en pistas e camiños. Materiais e ferramentas a empregar.
TEMA 9.- Conceptos básicos acerca de la identificación de diferentes vías: Locales, provinciais, autonómicas y
estatais.
TEMA 10.- Conceptos básicos sobre pavimentación de vías públicas.
ANEXO II. BASES ESPECÍFICAS DO POSTO/EMPREGO DENOMINADO: PRAZA DE PEÓN ESPECIALISTA, O ABEIRO
DO “PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS-PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO
2020”.
1.- Obxecto da convocatoria: é obxecto das presentes bases a contratación de 3 PRAZAS DE PEÓNS ESPECIALISTAS
do Concello de Chantada, persoal laboral temporal, mediante concurso-oposición, en base o apartado “B Programa
fomento do emprego 2020”, incluido dentro das bases reguladoras do Plan provincial único de cooperación cos
concellos 2020, publicadas no Boletín oficial da provincia de Lugo, nº 77, de 03/04/2020; no que participa este
Concello por Resolución da Alcaldía de 30/06/2020.
2.- Relación xurídica co Concello: Persoal laboral temporal.
CONCEPTO
Salario Bruto Mensual, incluída Paga extra
Seguridade social mensual
Indemnización fin de contrato por un mes de
contrato

IMPORTE MENSUAL
1.468,97 €
555,27 €
48,97 €

3.- Funcións: As correspondentes e propias de peón especialista de obras e as asinadas polo Alcalde da
Corporación e o servizo de obras, entre outras:
Servicio ós oficiais palista, camioneiros e do tractor-desbrozadora. Traballos sinxelos de albanelería; mantementos
sinxelos; limpeza e desbroces de camiños e estradas; colaboración nas obras de compactación de caixas de
camiños, subases, bachecos, rexeneración e asfaltado de camiños e estradas; manexo de gravilladora e apoio á
mesma, manexo de cuba e da mangueira/lanza de riego.

Anuncio publicado en: Num BOP 30 año 2021 (06/02/2021
(05/02/2021 08:00:00)
12:22:51)

TEMA 4.- Elementos da construcción: Muros Tabiques, paredes.

9

Núm. 30 – sábado, 6 de febreiro de 2021

BOP Lugo

4.- Requisitos imprescindibles: Celga 1 o equivalente.
Se non se pode acreditar este requisito concreto, poderase acceder ó proceso selectivo, pero será necesario superar
a realización dunha proba de lingua galega, nos termos sinalados no apartado da fase de oposición.
5.- Titulación requerida. Certificado de escolaridade equivalente ou superior.
6.- Requisitos específicos. Carné de conducir B.
7.- Baremo do sistema selectivo: O sistema de selección será o de concurso-oposición, e constará de dúas fases:
A) Fase de oposición. De carácter eliminatoria.
B)

Fase de concurso.A valoración das condicións de formación, méritos ou niveis de experiencia non supoñerá
máis dun corenta por cento da puntuación máxima alcanzable no proceso selectivo, tal coma sinala o artigo
56 da Lei 2/2015, de 29 de abril.

A) FASE DE OPOSICIÓN 20 puntos. Consistirá na realización de dous exercicios que serán cualificados de 0 a
10 puntos sendo necesario obter unha cualificación mínima de 5 puntos cada un para superala sendo cada un
deles obrigatorio e eliminatorio.
O primeiro exercicio 10 puntos. Consistirá en contestar por escrito nun tempo máximo de 30 minutos a un
exame tipo test de 10 preguntas e varias opcións de resposta onde soamente unha é válida. Cada resposta correcta
outorga 1 punto, sendo necesario acadar unha puntuación mínima de 5 puntos para superar a proba. As respostas
en branco ou mal contestadas non restan sobre a puntuación total.

O segundo exercicio consistirá en contestar de forma oral un ou varios exercicios prácticos e/ou teórico prácticos
propostos polo tribunal relacionadas co programa específico reflectido no anexo I que contén o temario da
convocatoria. Valorarase a concreción, exactitude e a validez de resolución. O tribunal poderá dialogar e razoar
co aspirante analizando o contido das súas respostas e relacionado dito contido con outros incluídos dentro do
programa. Sendo necesario acadar unha puntuación mínima de 5 puntos para superar a proba. Puntuará como
máximo 10 puntos.
Exercicio de proba de galego.
Común e obrigatorio para aqueles candidatos/as que non poidan acreditar o coñecemento do galego no nível
CELGA 1 ou equivalente, debidamente homologado polo órgano competente en materia de política linguística da
Xunta de Galicia, de acordo coa disposición adicional segunda da Orde de 16 de xullo de 2007, pola que se regulan
os certificados oficiais acreditativos do níveis de coñecemento da língua galega (publicada no DOG nº 146, do 30
de xullo).
Os candidatos que se atopen na circunstancia anterior deberán someterse a un exame oral.
Esta proba terá unha duración máxima de 20 minutos, e será realizada o mesmo día asignado para as outras
probas da fase práctica.
Este exercicio valorarase como APTO ou NON APTO, sendo necesario para superalo obter o resultado de APTO. O
tribunal decidirá o nivel preciso para acadar o resultado de apto.
B)

FASE DE CONCURSO.Non ten carácter eliminatorio.

O tribunal valorará os méritos alegados polos/as candidatos/as presentados/as que superaran a fase de oposición.
Puntuarase cun máximo de 10 puntos, de acordo coa seguinte distribución.
1) Experiencia profesional. Máximo 4 puntos.
Por servizos prestados en calquera Administración Pública en postos de iguais características ou similares, 0,5
puntos por cada mes de servizo.

-

Por servizos prestados en calquera Empresa Privada en postos de iguais características ou similares, 0,25
puntos por cada mes de servizo.

-

A acreditación da experiencia profesional realizarase mediante a presentación de Certificado de Servizos Prestados
emitido polas administracións públicas e polos contratos de traballo, informe de vida laboral, de acordo coa base
5º das bases xerais.
2) Formación : Máximo 2 puntos. Puntuaranse as accións formativas relacionadas co posto obxecto da
convocatoria:

-

Cursos de duración de ata 35 horas: 0,25 puntos

-

Cursos de máis de 35 horas e ata 59 horas: 0,50 puntos.

-

Cursos de máis de 59 horas e ata 120 horas: 0,75 puntos
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Cursos de máis de 120 horas: 1,00 puntos.

En caso de empate na fase de concurso, estarase ao disposto no artigo 44 do Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
3) Situación laboral (máximo 0.8 puntos)
3.1. Por estar en situación de desemprego 0,01 por cada mes completo (máximo de 0,4 puntos).
A permanencia en situación de desemprego acreditarase mediante documento acreditativo de períodos de
desemprego, emitido pola Oficina de Emprego. Unicamente se terá en conta o último período de permanencia en
esta situación.
3.2. Por non percibir ningún tipo de prestación ou subsidio por desemprego que deberá acreditarse a través do
correspondente certificado. (0,4 puntos).
4) Por ser muller. (0,8 puntos).
5) Por ter unha discapacidade igual ou superior ó 33% (0,8 puntos).
6) Por ser maior de 45 anos (0,8 puntos).
7) Por ser vítima de violencia de xénero (0,8 puntos).
En caso de empate na fase de concurso, estarase ao disposto no artigo 44 do Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

1.- Obxecto da convocatoria: É a selección mediante concurso-oposición, 1 posto de Palista a xornada completa
(100%), en réxime de persoal laboral temporal, mediante concurso-oposición, en base o apartado “B Programa
fomento do emprego 2020”, incluido dentro das bases reguladoras do Plan provincial único de cooperación cos
concellos 2020, publicadas no Boletín oficial da provincia de Lugo, nº 77, de 03/04/2020; no que participa este
Concello por Resolución da Alcaldía de 30/06/2020.
2.- Relación xurídica co Concello: Persoal laboral temporal.
CONCEPTO
Salario Bruto Mensual, incluída Paga extra
Seguridade social mensual
Indemnización fin de contrato por un mes de
contrato

IMPORTE MENSUAL
1.538,81 €
581,67 €
51,29 €

3.- Funcións: As correspondentes e propias dun palista e as asinadas polo Alcalde da Corporación e Concelleiro
de Cultura, entre outras:
1. Todas as sinaladas para peóns especialistas.
2. Manexo de pala retroexcavadora e cargadora.
4.- Requisitos imprescindibles: Celga 1 o equivalente.
Se non se pode acreditar este requisito concreto, poderase acceder ó proceso selectivo, pero será necesario superar
a realización dunha proba de lingua galega, nos termos sinalados no apartado da fase de oposición.
5.- Titulación requerida. Certificado de escolaridade ou superior.
6.- Requisitos específicos. Carné de conducir B e titulo de operador de pala retroexcavadora e cargadora.
7.- Baremo do sistema selectivo: O sistema de selección será o de concurso-oposición, e constará de dúas fases:
A) Fase de oposición. De carácter eliminatoria.
B) Fase de concurso.A valoración das condicións de formación, méritos ou niveis de experiencia non supoñerá
máis dun corenta por cento da puntuación máxima alcanzable no proceso selectivo, tal coma sinala o artigo 56
da Lei 2/2015, de 29 de abril.
A) FASE DE OPOSICIÓN 20 puntos. Consistirá na realización de dous exercicios que serán cualificados de 0 a 10
puntos sendo necesario obter unha cualificación mínima de 5 puntos cada un para superala sendo cada un deles
obrigatorio e eliminatorio.
O primeiro exercicio 10 puntos. Consistirá en contestar por escrito nun tempo máximo de 30 minutos a un
exame tipo test de 10 preguntas e varias opcións de resposta onde soamente unha é válida. Cada resposta correcta
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outorga 1 punto, sendo necesario acadar unha puntuación mínima de 5 puntos para superar a proba. As respostas
en branco ou mal contestadas non restan sobre a puntuación total.
As preguntas versarán sobre os temas que se expoñen no Anexo I das presentes Bases.
O segundo exercicio consistirá en contestar de forma oral un ou varios exercicios prácticos e/ou teórico prácticos
propostos polo tribunal relacionadas co programa específico reflectido no anexo I que contén o temario da
convocatoria. Valorarase a concreción, exactitude e a validez de resolución. O tribunal poderá dialogar e razoar
co aspirante analizando o contido das súas respostas e relacionado dito contido con outros incluídos dentro do
programa. Sendo necesario acadar unha puntuación mínima de 5 puntos para superar a proba. Puntuará como
máximo 10 puntos.
Exercicio de proba de galego.
Común e obrigatorio para aqueles candidatos/as que non poidan acreditar o coñecemento do galego no nivel
CELGA 1 ou equivalente, debidamente homologado polo órgano competente en materia de política linguística da
Xunta de Galicia, de acordo coa disposición adicional segunda da Orde de 16 de xullo de 2007, pola que se regulan
os certificados oficiais acreditativos do níveis de coñecemento da língua galega (publicada no DOG nº 146, do 30
de xullo).
Os candidatos que se atopen na circunstancia anterior deberán someterse a un exame oral.
Esta proba terá unha duración máxima de 20 minutos, e será realizada o mesmo día asignado para as outras
probas da fase práctica.
Este exercicio valorarase como APTO ou NON APTO, sendo necesario para superalo obter o resultado de APTO. O
tribunal decidirá o nivel preciso para acadar o resultado de apto.
B) FASE DE CONCURSO.Non ten carácter eliminatorio.
O tribunal valorará os méritos alegados polos/as candidatos/as presentados/as que superaran a fase de oposición.

1) Experiencia profesional. Máximo 4 puntos.
Por servizos prestados en calquera Administración Pública en postos de iguais características ou similares, 0,5
puntos por cada mes de servizo.

-

Por servizos prestados en calquera Empresa Privada en postos de iguais características ou similares, 0,25
puntos por cada mes de servizo.

-

A acreditación da experiencia profesional realizarase mediante a presentación de Certificado de Servizos Prestados
emitido polas administracións públicas e polos contratos de traballo, informe de vida laboral, de acordo coa base
5º das bases xerais.
2) Formación : Máximo 2 puntos. Puntuaranse as accións formativas relacionadas co posto obxecto da
convocatoria:

-

Cursos de duración de ata 35 horas: 0,25 puntos

-

Cursos de máis de 35 horas e ata 59 horas: 0,50 puntos.

-

Cursos de máis de 59 horas e ata 120 horas: 0,75 puntos

-

Cursos de máis de 120 horas: 1,00 puntos.

En caso de empate na fase de concurso, estarase ao disposto no artigo 44 do Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
3) Situación laboral (máximo 0.8 puntos)
3.1. Por estar en situación de desemprego 0,01 por cada mes completo (máximo de 0,4 puntos).
A permanencia en situación de desemprego acreditarase mediante documento acreditativo de períodos de
desemprego, emitido pola Oficina de Emprego. Unicamente se terá en conta o último período de permanencia en
esta situación.
3.2. Por non percibir ningún tipo de prestación ou subsidio por desemprego que deberá acreditarse a través do
correspondente certificado. (0,4 puntos).
4) Por ser muller. (0,8 puntos).
5) Por ter unha discapacidade igual ou superior ó 33% (0,8 puntos).
6) Por ser maior de 45 anos (0,8 puntos).
7) Por ser víctima de violencia de xénero (0,8 puntos).
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En caso de empate na fase de concurso, estarase ao disposto no artigo 44 do Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
ANEXO IV. BASES ESPECÍFICAS DE DOUS POSTOS/EMPREGOS DENOMINADOS 1 CONDUCTOR DE CAMIÓN
CON CAP PARA MANEXO DE CAMIÓN E 1 CONDUCTOR DE CAMIÓN CON CAP PARA CUBA DE RIEGO. O
ABEIRO DO “PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS-PROGRAMA FOMENTO DO
EMPREGO 2020”.
1.- Obxecto da convocatoria: É a selección mediante concurso-oposición, 2 postos para conductor de camión e
camión con cuba de riego a xornada completa (100%), en réxime de persoal laboral temporal en réxime de persoal
laboral temporal, mediante concurso-oposición, en base o apartado “B Programa fomento do emprego 2020”,
incluido dentro das bases reguladoras do Plan provincial único de cooperación cos concellos 2020, publicadas no
Boletín oficial da provincia de Lugo, nº 77, de 03/04/2020; no que participa este Concello por Resolución da
Alcaldía de 30/06/2019.
2.- Relación xurídica co Concello: Persoal laboral temporal.
CONCEPTO
Salario Bruto Mensual, incluída Paga extra
Seguridade social mensual
Indemnización fin de contrato por un mes de
contrato

IMPORTE MENSUAL
1.538,81 €
581,67 €
51,29 €

3.- Funcións: As correspondentes e propias dun conductor camión e camión con cuba de riego, e as asinadas
polo Alcalde da Corporación e Concelleiro da área, entre outras:
1.- Todas as sinaladas para peóns especialistas.
2.- Manexo de camión e cuba de riego

Se non se pode acreditar este requisito concreto, poderase acceder ó proceso selectivo, pero será necesario superar
a realización dunha proba de lingua galega, nos termos sinalados no apartado da fase de oposición.
5.- Titulación requerida. Certificado de estudios primarios ou titulación equivalente.
6.- Requisitos específicos. Carné de conducir C e C.A.P. para ambos postos.
7.- Baremo do sistema selectivo: O sistema de selección será o de concurso-oposición, e constará de dúas fases:
A) Fase de oposición. De carácter eliminatoria.
B) Fase de concurso.A valoración das condicións de formación, méritos ou niveis de experiencia non supoñerá
máis dun corenta por cento da puntuación máxima alcanzable no proceso selectivo, tal coma sinala o artigo 56
da Lei 2/2015, de 29 de abril.
A) FASE DE OPOSICIÓN. Consistirá na realización de dous exercicios que serán cualificados de 0 a 10 puntos
sendo necesario obter unha cualificación mínima de 5 puntos cada un para superala sendo cada un deles
obrigatorio e eliminatorio.
O primeiro exercicio 10 puntos. Consistirá en contestar por escrito nun tempo máximo de 30 minutos a un
exame tipo test de 10 preguntas e varias opcións de resposta onde soamente unha é válida. Cada resposta correcta
outorga 1 punto, sendo necesario acadar unha puntuación mínima de 5 puntos para superar a proba. As respostas
en branco ou mal contestadas non restan sobre a puntuación total.
As preguntas versarán sobre os temas que se expoñen no Anexo I das presentes Bases.
O segundo exercicio consistirá en contestar de forma oral un ou varios exercicios prácticos e/ou teórico prácticos
propostos polo tribunal relacionadas co programa específico reflectido no anexo I que contén o temario da
convocatoria. Valorarase a concreción, exactitude e a validez de resolución. O tribunal poderá dialogar e razoar
co aspirante analizando o contido das súas respostas e relacionado dito contido con outros incluídos dentro do
programa. Sendo necesario acadar unha puntuación mínima de 10 puntos para superar a proba. Puntuará como
máximo 20 puntos.
Exercicio de proba de galego.
Común e obrigatorio para aqueles candidatos/as que non poidan acreditar o coñecemento do galego no nível
CELGA 1 ou equivalente, debidamente homologado polo órgano competente en materia de política linguística da
Xunta de Galicia, de acordo coa disposición adicional segunda da Orde de 16 de xullo de 2007, pola que se regulan
os certificados oficiais acreditativos do níveis de coñecemento da língua galega (publicada no DOG nº 146, do 30
de xullo).
Os candidatos que se atopen na circunstancia anterior deberán realizar un exame consistente en traducir un texto
sin diccionario, elixido libremente polo tribunal, de castelán ao galego.
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Esta proba terá unha duración máxima de 20 minutos, e será realizada o mesmo día asignado para as outras
probas da fase práctica.
Este exercicio valorarase como APTO ou NON APTO, sendo necesario para superalo obter o resultado de APTO. O
tribunal decidirá o nivel preciso para acadar o resultado de apto.
B) FASE DE CONCURSO.Non ten carácter eliminatorio.
O tribunal valorará os méritos alegados polos/as candidatos/as presentados/as que superaran a fase de oposición.
Puntuarase cun máximo de 10 puntos, de acordo coa seguinte distribución.
1) Experiencia profesional. Máximo 4 puntos.
Por servizos prestados en calquera Administración Pública en postos de iguais características ou similares, 0,5
puntos por cada mes de servizo.

-

Por servizos prestados en calquera Empresa Privada en postos de iguais características ou similares, 0,25
puntos por cada mes de servizo.

-

A acreditación da experiencia profesional realizarase mediante a presentación de Certificado de Servizos Prestados
emitido polas administracións públicas e polos contratos de traballo, informe de vida laboral, de acordo coa base
5º das bases xerais.

-

Cursos de duración de ata 35 horas: 0,25 puntos

-

Cursos de máis de 35 horas e ata 59 horas: 0,50 puntos.

-

Cursos de máis de 59 horas e ata 120 horas: 0,75 puntos

-

Cursos de máis de 120 horas: 1,00 puntos.

En caso de empate na fase de concurso, estarase ao disposto no artigo 44 do Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
3) Situación laboral (máximo 0.8 puntos)
3.1. Por estar en situación de desemprego 0,01 por cada mes completo (máximo de 0,4 puntos).
A permanencia en situación de desemprego acreditarase mediante documento acreditativo de períodos de
desemprego, emitido pola Oficina de Emprego. Unicamente se terá en conta o último período de permanencia en
esta situación.
3.2. Por non percibir ningún tipo de prestación ou subsidio por desemprego que deberá acreditarse a través do
correspondente certificado. (0,4 puntos).
4) Por ser muller. (0,8 puntos).
5) Por ter unha discapacidade igual ou superior ó 33% (0,8 puntos).
6) Por ser maior de 45 anos (0,8 puntos).
7) Por ser víctima de violencia de xénero (0,8 puntos).
En caso de empate na fase de concurso, estarase ao disposto no artigo 44 do Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
ANEXO V. BASES ESPECÍFICAS DO POSTO/EMPREGO DENOMINADO CONDUCTOR TRACTOR-DESBROZADORA.
O ABEIRO DO “PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS-PROGRAMA FOMENTO DO
EMPREGO 2020”.
1.- Obxecto da convocatoria: É a selección mediante concurso-oposición, 1 posto de conductor tractordesbrozadora a xornada completa (100%), en réxime de persoal laboral temporal, mediante concurso-oposición,
en base o apartado “B Programa fomento do emprego 2020”, incluido dentro das bases reguladoras do Plan
provincial único de cooperación cos concellos 2020, publicadas no Boletín oficial da provincia de Lugo, nº 77, de
03/04/2020; no que participa este Concello por Resolución da Alcaldía de 30/06/2020.
2.- Relación xurídica co Concello: Persoal laboral temporal.
CONCEPTO
Salario Bruto Mensual, incluída Paga extra
Seguridade social mensual
Indemnización fin de contrato por un mes de
contrato

IMPORTE MENSUAL
1.538,81 €
581,67 €
51,29 €
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3.- Funcións: As correspondentes e propias dun conductor de tractor e específicas para uso da desbrozadora e
as asinadas polo Alcalde da Corporación e Concelleiro das áreas afectadas, entre outras:
3. Todas as sinaladas para peóns especialistas.
4. Manexo de tractor-desbrozadora e acoples do mesmo.
4.- Requisitos imprescindibles: Celga 1 o equivalente.
Se non se pode acreditar este requisito concreto, poderase acceder ó proceso selectivo, pero será necesario superar
a realización dunha proba de lingua galega, nos termos sinalados no apartado da fase de oposición.
5.- Titulación requerida. Certificado de escolaridade ou superior.
6.- Requisitos específicos. Carné de conducir B e manexo tractor con desbrozadora.
7.- Baremo do sistema selectivo: O sistema de selección será o de concurso-oposición, e constará de dúas fases:
C) Fase de oposición. De carácter eliminatoria.
D) Fase de concurso.A valoración das condicións de formación, méritos ou niveis de experiencia non supoñerá
máis dun corenta por cento da puntuación máxima alcanzable no proceso selectivo, tal coma sinala o artigo 56
da Lei 2/2015, de 29 de abril.
C) FASE DE OPOSICIÓN 20 puntos. Consistirá na realización de dous exercicios que serán cualificados de 0 a 10
puntos sendo necesario obter unha cualificación mínima de 5 puntos cada un para superala sendo cada un deles
obrigatorio e eliminatorio.
O primeiro exercicio 10 puntos. Consistirá en contestar por escrito nun tempo máximo de 30 minutos a un
exame tipo test de 10 preguntas e varias opcións de resposta onde soamente unha é válida. Cada resposta correcta
outorga 1 punto, sendo necesario acadar unha puntuación mínima de 5 puntos para superar a proba. As respostas
en branco ou mal contestadas non restan sobre a puntuación total.

O segundo exercicio consistirá en contestar de forma oral un ou varios exercicios prácticos e/ou teórico prácticos
propostos polo tribunal relacionadas co programa específico reflectido no anexo I que contén o temario da
convocatoria. Valorarase a concreción, exactitude e a validez de resolución. O tribunal poderá dialogar e razoar
co aspirante analizando o contido das súas respostas e relacionado dito contido con outros incluídos dentro do
programa. Sendo necesario acadar unha puntuación mínima de 5 puntos para superar a proba. Puntuará como
máximo 10 puntos.
Exercicio de proba de galego.
Común e obrigatorio para aqueles candidatos/as que non poidan acreditar o coñecemento do galego no nivel
CELGA 1 ou equivalente, debidamente homologado polo órgano competente en materia de política linguística da
Xunta de Galicia, de acordo coa disposición adicional segunda da Orde de 16 de xullo de 2007, pola que se regulan
os certificados oficiais acreditativos do níveis de coñecemento da língua galega (publicada no DOG nº 146, do 30
de xullo).
Os candidatos que se atopen na circunstancia anterior deberán someterse a un exame oral.
Esta proba terá unha duración máxima de 20 minutos, e será realizada o mesmo día asignado para as outras
probas da fase práctica.
Este exercicio valorarase como APTO ou NON APTO, sendo necesario para superalo obter o resultado de APTO. O
tribunal decidirá o nivel preciso para acadar o resultado de apto.
D) FASE DE CONCURSO.Non ten carácter eliminatorio.
O tribunal valorará os méritos alegados polos/as candidatos/as presentados/as que superaran a fase de oposición.
Puntuarase cun máximo de 10 puntos, de acordo coa seguinte distribución.
8) Experiencia profesional. Máximo 4 puntos.
Por servizos prestados en calquera Administración Pública en postos de iguais características ou similares, 0,5
puntos por cada mes de servizo.

-

Por servizos prestados en calquera Empresa Privada en postos de iguais características ou similares, 0,25
puntos por cada mes de servizo.

-

A acreditación da experiencia profesional realizarase mediante a presentación de Certificado de Servizos Prestados
emitido polas administracións públicas e polos contratos de traballo, informe de vida laboral, de acordo coa base
5º das bases xerais.
9) Formación : Máximo 2 puntos. Puntuaranse as accións formativas relacionadas co posto obxecto da
convocatoria:
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Cursos de duración de ata 35 horas: 0,25 puntos

-

Cursos de máis de 35 horas e ata 59 horas: 0,50 puntos.

-

Cursos de máis de 59 horas e ata 120 horas: 0,75 puntos

-

Cursos de máis de 120 horas: 1,00 puntos.
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ANEXO IV. MODELO DE INSTANCIA

D./Dª _________________________________________________________, con DNI núm. _________________________,
número
de
teléfono
______________________,
con
domicilio
a
estes
efectos
en
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________,
e dirección de correo electrónico
____________________________________________________, expón:

Que, unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir, como persoal laboral de
duración determinada, unha praza sinalada con unha (X):

Peón especialista.

Palista.

Conductor para camión

Conductor tractor-desbrozadora.

Tendo en conta que reúne os requisitos previstos nas bases da convocatoria, solicita participar no proceso selectivo
para o que achego a documentación sinalada con unha (X):

Copia cotexada da titulación esixida.
Copia cotexada do titulo de galego.
Copia compulsada do DNI ou documento que proceda no suposto de estranxeiros.
Copia cotexada do carné de conducir, se procede
Declaración responsable
Documentación acreditativa dos méritos alegados (vida laboral, contratos, certificados de empresa,
cursos...)

En _______________________, a ______ de _____________ de 2021,
O/A Solicitante

Asdo. ____________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CHANTADA
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACIÓN XURADA

D./Dª _________________________________________________________, con DNI núm. _________________________,
número
de
teléfono
______________________,
con
domicilio
a
estes
efectos
en
__________________________________________________________
________________________________________________,
__________________________________________________

e

dirección

de

correo

electrónico

DECLARA baixo xuramento ou promete, aos efectos de ser admitido/a no proceso selectivo para o ingreso na lista
previa na categoría de:

Peón especialista.

Palista.

Conductor para camión

Camión con cuba.

convocada polo Concello de Chantada e, no seu caso, aos efectos da formalización do correspondente contrato
de traballo, que:
A) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública ou dos
órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse na situación de
inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución
xudicial.
No caso do persoal laboral, non ser despedido mediante expediente disciplinario de ningunha Administración
pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse na situación de
inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial,
cando se tratase de acceder á mesma categoría profesional á que se pertencía. No caso de nacionais doutros
estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente
que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

B)

Non atoparse incurso/a nas causas de incapacidade previstas na lexislación vixente.

C) Cumpro os requisitos esixidos na Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao
servizo das administracións públicas.

En _______________________, a ______ de _____________ de 2021,
O/A Solicitante

Asdo. ____________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CHANTADA
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Chantada, 29 de xaneiro de 2021.- O Alcalde, Manuel L. Varela Rodríguez.
R. 0248

MONDOÑEDO
Anuncio
BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA
NA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE MONDOÑEDO E BARRIOS HISTÓRICOS DE SAN
LÁZARO E OS MUÍÑOS.
En desenrolo dos acordos da Comisión Bilateral celebrada o 29 de Outubro do 2020, relativo á Rexeneración e
Renovación Urbana na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Mondoñedo e Barrios Históricos de San Lázaro
e Os Muíños e en relación ao papel xestor do Concello de Mondoñedo para a execución do Plan e o seu compromiso
na elaboración dunha convocatoria para a concesión das subvencións previstas neste acordo.
1. OBXECTO
Esta convocatoria e ten por obxecto regular a concesión das subvencións destinadas a financiar os gastos
derivados das actuacións de rexeneración e renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de
Mondoñedo e Barrios Históricos de San Lázaro e Os Muíños, con cargo ao convenio asinado polo Concello de
Mondoñedo para tal obxecto, no marco do Plan Estatal de Rehabilitación Edificatoria 2018 – 2021 e a Resolución
do 3 de agosto de 2018, pola que se regula o procedemento para a participación no programa de fomento de
rexeneración e renovación urbana e rural para a 17 fase no marco do R.D. 106/2018, de 9 de marzo, polo que se
regula o Plan Estatal de vivenda 2018-2021.

A concesión de subvencións, a través desta convocatoria será en réxime de concorrencia non competitiva.
2.- ÁMBITO TERRITORIAL DESTA CONVOCATORIA
O ámbito no que será de aplicación esta convocatoria é o da ARI de rehabilitación do Casco Histórico de
Mondoñedo e Barrios Históricos de San Lázaro e Os Muíños declarada o 23 de abril de 1998 pola Consellería de
política Territorial, Obras Públicas y Vivenda.
3.- REQUISITOS XERAIS DAS ACTUACIÓNS
A execución de calquera das obras contará coa preceptiva Licenza Municipal de Obras na que se faga constar a
descrición de todas as obras a executar, ou no seu caso, ter sido obxecto da comunicación previa oportuna, así
como dispoñer de todas as autorizacións sectoriais perceptivas.
As actuacións contarán co acordo da comunidade ou comunidades de propietarios de que se trate, debidamente
agrupadas, salvo nos casos de edificios de propietario único, e coa autorización administrativa correspondente,
caso sexa preceptiva.
4. BENEFICIARIOS
a) Poderán ser persoas beneficiarias das axudas as que reúnan os requisitos establecidos nos artigos 7.2 e 50 do
Real decreto 106/2018.
Non poderán obter financiamento os beneficiados incluídos no programa de mellora da eficiencia enerxética e
sustentabilidade en vivendas, do programa de Fomento da conservación, da mellora da seguridade e de utilización
e de accesibilidade en vivendas, do programa de Fomento do parque de vivenda en alugueiro e do programa de
fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade, do R.D 106/2018 do 9 de marzo.
Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias aquelas en que concorra algunha das circunstancias
previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, na súa normativa de desenvolvemento ou no artigo 13.2 da
Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións.
As persoas interesadas, ao formalizar unha solicitude, sométense voluntariamente ao cumprimento das condicións
que este concello estableza nesta convocatoria así como aos demais requisitos que se establezan na normativa
reguladora.
3. OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS
As obrigas das persoas beneficiarias son as seguintes:
a) Realizar a totalidade das actuacións de rehabilitación para as que se concedeu a axuda, de conformidade coa
resolución e cualificación provisional.
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b) Destinar a vivenda a domicilio habitual da persoa promotora ou da persoa arrendataria, no suposto de que se
destinen ao alugamento, por prazo non inferior a 5 anos, de conformidade co artigo 31.4 da Lei 38/2003, do 17
de novembro. Este prazo computarase desde a data de notificación da cualificación definitiva, cando se trate de
uso propio, ou desde a data de sinatura do contrato de alugamento, para os casos en que se destine a esta
finalidade. Tendo en conta que o contrato debe estar comprendido, entre o día seguinte ao da cualificación
definitiva e da data de concesión ou pagamento da axuda, segundo establezan estas bases reguladoras.
Comunicar ao órgano instrutor calquera modificación das condicións que motivaron o recoñecemento da
subvención que poida determinar a perda sobrevida do dereito á axuda.
c) Someterse ás actuacións de comprobación e inspección que a Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de
Mondoñedo e o Instituto Galego da Vivenda e Solo consideren pertinentes durante a vixencia da subvención.
d) Facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do
destino das subvencións. Así coma pola Intervención Municipal.
e) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos incluídos os documentos
electrónicos en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.
f) Cubrir os datos necesarios para a tramitación da axuda que sexan esixibles segundo o acordo de financiamento
específico asinado.
g) As demais obrigas recollidas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 do decembro, xeral de subvencións, e da Lei
9/2007, do 13 de xuño.
4. ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES
De acordo co disposto polo artigo 51 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, son actuacións subvencionables
as seguintes:

 As previstas no artigo 43 do Real decreto 106/2018, de 9 de marzo, para o programa de fomento da mellora
da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas, para fomento da conservación, da mellora da seguridade
de utilización e de accesibilidade en vivendas.
 A execución de obras e /ou traballos de mantemento e intervención nas vivendas unifamiliares e nos edificios,
mesmo no interior das vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, co fin de adecualos
aos estándares previstos pola normativa vixente.
 Tamén serán subvencionables os custos dos programas de realoxo temporal dos ocupantes de inmobles que
deban ser desaloxados da súa vivenda habitual ou ocuparan unha infravivenda ou chabola, a consecuencia da
correspondente actuación. Inclúense tamén as actuacións de acompañamento social integral e individualizado das
unidades de convivencia para favorecer a adecuada inclusión de cada un dos seus compoñentes en un novo
entorno.
O custo de todas as actuacións subvencionables incluirá tamén os honorarios dos profesionais que interveñan, o
custo da redacción de proxectos, dirección técnicas ou facultativas, os informes técnicos e certificados necesarios,
así coma os gastos derivados da tramitación administrativa, e calquera outro gasto similar derivado da actuación,
sempre que todos eles estean debidamente xustificados. No custo total das obras non se incluirán os gastos
derivados de impostos, taxas e tributos.
Poderanse acollerse ás axudas as actuacións iniciadas con posterioridade a 1 de xaneiro do ano da convocatoria
en curso, pero que non estean finalizadas á data da presentación das solicitudes por parte dos interesado no
período establecido ó efecto.
O prazo máximo de execución da actuación virá determinado na resolución de cualificación provisional das obras
e en todo caso a data de finalización que figure no convenio.
5. CRITERIOS DA SELECCIÓN DAS AXUDAS
O Concello, en función da dispoñibilidade de orzamento, do número máximo de axudas que se poidan conceder
e da preferencia das solicitudes, seleccionará as actuacións subvencionadas.
A concesión de subvencións, a través desta convocatoria, será en réxime de concorrencia non competitiva, de
acordo co establecido no artigo 19.2 da lei 9/2007 de subvencións de Galicia, a selección de beneficiarios será
por orde de entrada en calquera dos medios legais dispoñibles para a entrega de documentación na administración
pública que conte cun rexistro de entrada con data e hora. Isto ata que concorra algún destes casos: esgotar o
crédito dispoñible previsto na convocatoria pública, acabar o número de intervencións concedidas.
Terán preferencia aquelas solicitudes que presenten de forma completa a documentación esixible.
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6. ORZAMENTO PROTEXIDO
Constitúe o orzamento protexido da actuación o custo total de todas as actuacións que se subvencionen segundo
o previsto no artigo 51 do Real decreto 106/2018, que non poderá superar os custos medios de mercado
establecidos de conformidade coa última edición publicada da base de prezos da construción de Galicia 2017, ou
normativa que a substitúa.
7. CONTÍAS DAS SUBVENCIÓNS
A contía das subvencións será do 40% do custo das actuacións subvencionables, ás que se refire o punto 6 da
convocatoria. A contía máxima das axudas será a establecida no artigo 29.2 do Real decreto 106/2018.
Subvencións estatais
A contía máxima das axudas contidas no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, non poderá exceder, de forma
individualizada, o 40 % do custo subvencionable da actuación, agás para o financiamento do custo de xestión e
dos equipos e oficinas de planeamento, información e acompañamento social, en que non operará este límite
porcentual. Esta porcentaxe máxima poderá ser do 75 %, se os ingresos da unidade de convivencia da persoa
propietaria ou arrendataria, promotora da actuación e residente na vivenda ou edificio son inferiores a tres veces
o IPREM. Esta mesma porcentaxe aplicarase cando se acometan actuacións para a mellora da accesibilidade e se
acredite na unidade de convivencia da persoa propietaria ou arrendataria, promotora da actuación e residente na
vivenda ou edificio, que existen persoas con discapacidade ou maiores de 65 anos.
A contía máxima determinarase atendendo ao custo total da intervención e calcularase multiplicando o número
de vivendas polas axudas unitarias establecidas a continuación:
Ata 12.000 euros por cada vivenda que se rehabilite, sexa unifamiliar ou en edificio de tipoloxía residencial
colectiva, sempre que sexa para obras de eficiencia enerxética con redución da demanda (segundo o artigo 36
do PEV).

No caso de edificios, incrementarase esta contía con 120 euros por cada metro cadrado de superficie construída
de local comercial ou outros usos.
Ademais, poderá incrementarse en 1.000 euros por vivenda e 10 euros por cada metro cadrado de superficie
construída de uso comercial ou outros usos, nos edificios e vivendas declaradas ben de interese cultural,
catalogados ou que conten con protección integral no instrumento de ordenación urbanística correspondente.
Para poder computar a contía establecida por cada metro cadrado de uso comercial ou outros usos será necesario
que os predios correspondentes participen nos custos de execución da actuación. Estas axudas solicitaranse,
xestionaranse e resolveranse para a vivenda ou, se é o caso, conxuntamente para todo o edificio, sen prexuízo da
súa posterior repartición e repercusión proporcional e destinaranse integramente ao pagamento das cotas
correspondentes ás actuacións subvencionables, unha vez repercutidas proporcionalmente.
Ata 1.000 euros por vivenda rehabilitada ou construída para financiar o custo de xestión e dos equipos e oficinas
de planeamento, de información, de xestión e de acompañamento social.
Nas actuacións para a mellora da eficiencia enerxética e a sustentabilidade a axuda estará condicionada a que se
alcancen os obxectivos de redución de demanda enerxética establecidos no artigo 36 do Real decreto 106/2018,
do 9 de marzo.
Así mesmo, de conformidade co artigo 61 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, as axudas unitarias
previstas nos puntos 1 e 2 deste artigo incrementaranse nun 25 % cando as persoas beneficiarias sexan
menores de 35 anos e as actuacións se realicen en concellos de menos de 5.000 habitantes.
Subvencións autonómicas
O IGVS, con cargo aos seus orzamentos, subvencionará as actuacións nas ARI declaradas coa contía máxima
seguinte:
– Ata 4.000 euros por vivenda obxecto da actuación de rehabilitación, sen que a subvención poida exceder o 10
% do orzamento protexido de rehabilitación da vivenda ou do edificio.
– Ata 1.500 euros por vivenda rehabilitada ou construída en substitución doutra demolida, para financiar o custo
dos equipamentos e das oficinas de planeamento, de información, de xestión e de acompañamento social.
8. COMPATIBILIDADE
Sen prexuízo do establecido no artigo 52 do Real Decreto 106/2018, as subvencións deste programa son
compatibles con calquera outra axuda pública, sempre e cando a suma de todas non supere o custo total da
actuación concreta.
Non resulta compatible a percepción destas axudas coas correspondentes ó programa de mellora da eficiencia
enerxética e sustentabilidade en vivendas, do programa de Fomento da conservación, da mellora da seguridade e
de utilización e de accesibilidade en vivendas, do programa de Fomento do parque de vivenda en alugueiro e do
programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade, do R.D 106/2018 do 9 de
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marzo.
9. SOLICITUDE DA VISITA TÉCNICA PREVIA
Poderá solicitarse unha visita de inspección técnica previa á solicitude oficial das axudas, co fin de asesoramento.
Os técnicos da Oficina de Rehabilitación realizarán a visita para comprobar o estado da edificación e asesorar ao
particular sobre as posibilidades de mellora e rehabilitación dos inmobles.
10. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN
1. As solicitudes presentaranse no rexistro do Concello de Mondoñedo, ou por calquera dos medios previstos no
artigo 16 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común das Administracións Públicas.
2. As solicitudes deberán presentar a seguinte documentación xenérica cotexada:
A.- Documentación acreditativa de identificación do solicitante e titularidade da edificación.
a) Se o promotor/a é unha persoa física;
1/ Fotocopia do documento identificador da persoa que asine a solicitude e, de ser o caso, documentación
acreditativa da representación da persoa en nome da cal actúe.

3/ Certificado de empadroamento na vivenda obxecto da rehabilitación, ou contrato de alugamento en vigor. No
caso de que a vivenda non sexa vivenda habitual no momento da presentación da solicitude, declaración xurada
de que se vai destinar a vivenda a domicilio habitual e permanente da persoa promotora ou da persoa arrendataria,
no suposto de que se destinen ao alugamento, por prazo non inferior a 5 anos, de conformidade co artigo 31.4
da Lei 38/2003, do 17 de novembro. O cumprimento deste compromiso deberá ser xustificado de conformidade
con exposto no punto 3.b) destas bases, con anterioridade á resolución de concesión ou pagamento da axuda.
b) Se o promotor/a é unha persoa xurídica;
1/ Documento acreditativo da constitución da sociedade.
2/ Fotocopia do documento que acredite a titularidade do edificio por parte do promotor da actuación. Poderá
achegarse certificado ou nota simple do rexistro da propiedade, ou ben documentación acreditativa do feito, acto
ou negocio xurídico que demostre a adquisición da titularidade do inmoble. Os documentos poden ser de natureza
pública (escritura pública) ou privada, sempre que conste de xeito fidedigno a realidade da súa data, dos
intervenientes e, de ser o caso, de todos os requisitos que refire o artigo 1261 do Código Civil.
c) Se o promotor/a é unha comunidade de propietarios constituída consonte ao disposto polo artigo 5 da Lei
49/1960, presentará ademais:
1/ Documento acreditativo da constitución da comunidade.
2/ Documento acreditativo da representación coa que se actúe.
3/ Acta ou certificado da comunidade de propietarios onde se aprobe a execución das actuacións e a solicitude
da subvención ou certificado da persoa titular da secretaría da comunidade referente aos ditos aspectos.
4/ Relación de todas as persoas integrantes da comunidade, co NIF de cada unha, referencia catastral de cada
vivenda e local.
5/ Xustificante da participación de cada propietario na Comunidade de Propietarios.
B.- Declaración responsable das persoas beneficiarias das subvencións, onde conste:
- Que non se atopan incursos nas prohibicións para a obtención da condición de beneficiaria sinaladas nos
apartados 2º e 3º do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e non estar incurso en
ningunha das prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria da Lei 38/2003.
- Das axudas solicitadas ou concedidas para a mesma actuación así como o importe da axuda solicitada ou obtida,
así como a Administración, organismo ou entidade pública que concede a subvención.
C.- Certificados.
- Certificacións de cada persoa propietaria de estar ao día coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, a
Tesouraría Xeral da Seguridade Social, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e a Administración Local. No
suposto de que non se dispuxese deste documento no intre da presentación da solicitude de subvención, a
certificación deberá de presentarse en todo caso antes da proposta de resolución de concesión da subvención,
consonte ó disposto no artigo 11 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
D.- Documentación referente ás obras e do edificio:
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a) Proxecto ou memoria técnica na cal expresen as obras que se van executar, a súa valoración, clasificándoas en
capítulos segundo o disposto no artigo 36,43 e 51 do Real decreto 106/2018. O proxecto ou memoria técnica
deberá conter os datos fundamentais do edificio: situación, número de vivendas e locais, superficie construída
sobre a rasante, superficie sobre a rasante con uso residencial e unha reportaxe fotográfica das obras que se van
realizar.
c) Licenza e autorizacións para a execución das obras. No suposto de que, no momento da presentación da
solicitude, o interesado non conte aínda co acordo de concesión de licenza e autorizacións para a execución das
obras deberá presentar xustificante da súa solicitude, debendo aportarse, en todo caso, a concesión da licenza e
autorizacións, antes da emisión da proposta de cualificación provisional.
d) Cando o importe do orzamento protexido das obras exceda de 40.000 euros deberán presentarse como mínimo
tres orzamentos, de data anterior á contratación das obras, salvo que o gasto se realizase con anterioridade á
solicitude. No caso de que non se optase pola oferta económica máis vantaxosa, deberá xustificarse razoadamente,
por escrito, a elección realizada.
e) Ós efectos de poder puntuar o aspecto recollido no punto 5.c) das presentes bases, o solicitante deberá
presentar xustificante de que a edificación na que se pretende actuar é a súa vivenda habitual, está destinada ó
alugueiro ou ben, no suposto de vivenda baleira neste momento, declaración responsable de que a que fin vai ser
destinada.
f) Copia das declaracións do IRPF da unidade familiar, correspondente ó último exercicio impositivo pechado, ou
no seu caso certificación negativa da Axencia Tributaria. No suposto de comunidades de propietarios esta
documentación refírese a cada unha das vivendas.
Toda a documentación deberá presentarse en orixinal ou copia cotexada.
11. PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES.

12. PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN DAS SUBVENCIÓNS
a) Aprobación inicial das axudas. Cualificación provisional
O Concello de Mondoñedo, no marco do procedemento da convocatoria de axudas, presentada a solicitude,
revisará a documentación aportada, e logo dos requirimentos que considere oportunos para completar ou aclarar
a documentación recibida de ser o caso, a Oficina de Rehabilitación elaborará un informe de proposta de
cualificación provisional cando a documentación se considere completa. No caso de que as solicitudes presentadas
non cumpran os requisitos, elaborarase un informe que xustifique o non cumprimento ós efectos de que o órgano
municipal competente proceda á súa denegación.
Esta proposta de cualificación provisional, será remitida á Área Provincial do IGVS en Lugo.
A proposta de cualificación provisional conterá a identificación da persoa beneficiaria, o tipo de actuación, o
orzamento protexido, o prazo de execución e a subvención máxima que se concederá e virá acompañada dunha
certificación municipal do cumprimento dos requisitos do Plan 2018-2021, referida tanto ás actuacións, aos
edificios e vivendas como ás persoas beneficiarias.
A cualificación provisional é requisito necesario para acadar o financiamento previsto no acordo específico.
As solicitudes que, cumprindo cos requisitos non resultaron seleccionadas para a cualificación provisional, pasarán
a formar parte dunha “lista de agarda”, para o suposto de desestimación ou renuncia dalgún dos 15 seleccionados.
A orde de inclusión dalgunha solicitude desta “lista de agarda” na cualificación provisional será por orde de
puntuación. Esta orde para a inclusión só poderá resultar alterada por necesidades de viabilidade económica para
a inclusión no programa, entendéndose por tales necesidades o suposto de que pola orde correspondente
resultase incluída unha actuación cun importe subvencionable superior ó remanente xerado coa desestimación ou
renuncia. Este suposto só poderá realizarse sempre e cando se autorice polo IGVS de Lugo. Esta lista de agarda
terá unha vixencia exclusiva para o presente programa e o presente Plan Vivenda.
b) Execución das obras
O solicitante promotor das obras daralle conta á Oficina Municipal de Rehabilitación da data do comezo das obras.
As obras deberán executarse no prazo máximo establecido na cualificación provisional das axudas, é en todo caso
deberán estar rematadas antes do fin da vixencia do convenio asinado do Plan Vivenda 2018-2021.
As obras deberán axustarse ás prescricións contidas no proxecto técnico ou documentación que serviu de base
para a concesión inicial das axudas, e non se admitirán máis modificacións na súa execución que as autorizadas
por proposta da Dirección Facultativa, pola Oficina de Rehabilitación e, en todo caso, nos supostos nos que resulte
preciso, deberán estar autorizadas pola correspondente e autorizacións sectoriais para a execución das obras.
A Oficina Municipal de Rehabilitación poderá en todo caso supervisar as obras co obxecto de comprobar o correcto
cumprimento das condicións a que estean sometidas en virtude das axudas concedidas.
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Durante o período de execución das obras, de ser o caso o promotor deberá colocar o cartel informativo do
programa de axudas para a rehabilitación de acordo co deseño proposto pola Oficina de Rehabilitación, elaborado
de acordo cos convenios asinados, e colocado ata cobro total de axudas solicitadas.
c) Remate das obras e Cualificación Definitiva
Os promotores das actuacións comunicarán por escrito o seu remate de acordo co previsto na cualificación
provisional por medio da documentación acreditativa da finalización de obra, e en todo caso antes da data
establecida no Convenio da Comisión Bilateral celebrada o 29 de Outubro do 2020, de xeito que o Concello teña
tempo suficiente para realizar as seguintes comprobacións con anterioridade a dita data:
1. Que as actuacións foron executadas dentro dos prazos e coas esixencias establecidas na resolución de
cualificación provisional.
2. Que para a súa execución se contou con todas as autorizacións necesarias.
3. As facturas cotexadas e documentos bancarios de pagamento das anteditas actuacións deberán estar pagadas
pola persoa/ou entidade beneficiaria que figure na resolución de cualificación provisional.
Coa comunicación do remate das obras, o interesado presentará a seguinte documentación:



As facturas correspondentes á execución das obras.



Xustificantes bancarios do pagamento das referidas facturas.



Certificado de fin de obra asinado por técnico competente no suposto de que sexa preciso segundo as obras
realizadas.
Fotografías do estado definitivo das obras realizadas.

Por parte da Oficina de Rehabilitación, no caso de ser necesaria a presentación de calquera outra documentación
precisa para a xustificación de aspectos referentes á realización das obras, así como calquera outro documento
que se requira polo IGVS, comunicarase ó interesado para a súa presentación.
As facturas reunirán en todo caso os seguintes requisitos: nome da persoa beneficiaria que figure na cualificación
provisional, razón social, enderezo e NIF de quen emite a factura, IVE desagregado, nome, enderezo, NIF do
pagador titular da cualificación provisional e forma de pago. Deberá quedar claramente descrito o produto vendido
ou o servizo prestado.
A Oficina de Rehabilitación, unha vez recibida a documentación sinalada neste punto, por parte dos solicitantes,
elaborará unha proposta de cualificación definitiva que conterá a identificación da persoa beneficiaria, o tipo de
actuación, o orzamento xustificado e a proposta de subvención final que se aboará e virá acompañada dunha
certificación do Concello do cumprimento dos requisitos do Plan 2018-2021. Esta proposta será aprobada polo
órgano municipal competente e remitida para súa aprobación ó IGVS de Lugo.
A cualificación definitiva supón a xustificación da execución de todas as actuacións cualificadas.
Será causa da denegación da cualificación definitiva a non execución das actuacións ou a súa execución fóra de
prazo, así como o incumprimento por parte do/a promotor/a de calquera requisito para obter a condición de
persoa beneficiaria.
13. PAGAMENTO DAS SUBVENCIÓNS
A persoa titular da Dirección Xeral do IGVS procederá a resolver o pagamento ao Concello atendendo ao previsto
nos correspondentes acordos específicos asinados no seo da Comisión Bilateral de Seguimento do Plan 20182021.
O Concello aboará as correspondentes subvencións aos/ás promotores/as que resulten persoas beneficiarias e
xustificarán perante o IGVS no prazo dun mes os pagamentos realizados, para a súa comunicación ao Ministerio
de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.
Procederá á minoración do importe da subvención concedida cando o orzamento xustificado teña unha contía
inferior ao orzamento que serviu de base para a resolución de concesión e sempre e cando se acredite que a
actuación concreta está totalmente executada.
As achegas estarán supeditadas ao efectivo financiamento por parte do Ministerio de Transportes, Mobilidade e
Axenda Urbana, de acordo co estipulado no convenio de colaboración entre o Ministerio de Transportes,
Mobilidade e Axenda Urbana e a Comunidade Autónoma de Galicia.
O abono realizarase pola contía que resulte de aplicar o disposto no punto 7 da convocatoria ao custo final
efectivamente xustificado das actividades subvencionadas.
Con carácter previo ao abono das subvencións, todas as persoas beneficiarias deberán presentar:
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a) Certificado da titularidade a nome do beneficiario da conta bancaria que designe para o pagamento.
b) Certificados de que o beneficiario está ao corrente dos pagos da Seguridade Social, da Axencia Tributaria Galega,
e da Administración Tributaria Estatal, así como autorizacións ao Concello para consultar os datos de estar ao
corrente coa administración Local.
Cando a execución da actuación corresponda a varias persoas beneficiarias, a axuda distribuirase en proporción
ó custo asumido por cada unha delas. As persoas beneficiarias, destinaran o importe íntegro da axuda ao
pagamento das correspondentes actuacións.
Cando se trate de comunidades de persoas propietarias, esta regra resultará igualmente de aplicación, con
independencia de que, tanto o seu importe, como o custo das obras, debe repercutirse nas persoas propietarias
e, se é o caso, nos locais comerciais ou predios de outros usos compatibles, de conformidade coas regras previstas
na lexislación de propiedade horizontal.
Para estes efectos deberá cada propietario presentar a documentación referida neste punto, non podendo percibir
a subvención os propietarios que non cumpran cos requisitos establecidos no punto 2 da presente convocatoria.
O aboamento da subvención no suposto de comunidades de propietarios realizarse da forma descrita neste
parágrafo, excepto no suposto de que por parte do IGVS ou o Ministerio correspondente se esixa que o abono se
realice directamente á Comunidade de Propietarios. Neste último caso será a Comunidade a que repercuta a
subvención correspondente a cada membro da mesma, debendo acreditar ante o Concello dito feito, así como o
cumprimento por cada perceptor de que cada un se atopa ó corrente dos pagos ante a Seguridade Social, a Axencia
Tributaria Galega, a Administración Tributaria Estatal e local, e cumpre cos requisitos para a súa percepción.
14. DENEGACIÓN E REVOGACIÓN DAS SUBVENCIÓNS

b) Segundo o artigo 25, da Resolución do 3 de agosto de 2018, toda alteración das condicións tidas en conta para
a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por
outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación
da resolución de concesión.
c) Consonte o artigo 26, da Resolución do 3 de agosto de 2018:

-

O incumprimento ou falsidade nas condicións requiridas para o outorgamento da subvención, comportará,
ademais das sancións que poidan corresponder, o reintegro da subvención percibida incrementada co xuro legal
correspondente desde o seu pagamento máis un 25 %, segundo establece o artigo 34 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, salvo que a Lei de orzamentos do Estado estableza outro diferente.

-

En particular será causa de reintegro a non comunicación ao órgano instrutor de calquera modificación
substancial das condicións que motivaron o recoñecemento da subvención que poida determinar a perda sobrevida
do dereito á axuda.

-

Tamén serán motivo de reintegro os supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

-

O procedemento para o reintegro será o establecido no artigo 38 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

d) Tamén serán causas de denegación ou revogación das subvencións, ademais da de non reunir as condicións
indicadas nos puntos 2 e 4 da convocatoria, as seguintes:

-

Incorrer en falsidade nos datos tidos en conta na selección da axuda reflectido no apartado 5 desta
convocatoria.

-

Acometer infraccións urbanísticas graves ou moi graves nas obras de rehabilitación subvencionadas.

-

O incumprimento dos prazos para a execución das obras ou para a xustificación dos gastos.

-

A incorrecta execución das obras de rehabilitación apreciada polos técnicos da Oficina de Rehabilitación.

-

O impedimento ou obstrución grave, por parte do promotor ou o contratista, á supervisión das obras por parte
dos técnicos da Oficina de Rehabilitación.

-

Calquera outra que establezan as normativas vixentes.
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concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos supere o custo da actuación subvencionada,
de conformidade co disposto polo artigo 17º.3 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.
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15. CRÉDITO ORZAMENTARIO E CONTÍA
As contías máximas totais das citadas achegas por anualidades, segundo figura no convenio, son as seguintes:
Área de Rexeneración e Renovación e Renovación
Urbana

Achega Ministerio de
Transportes, Mobilidade
e Axenda Urbana

Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Mondoñedo e
barrios históricos de San Lázaro e Os Muíños

Achega Comunidade
Autónoma

157.409,63 €

33.056,02 €

PUBLICIDADE:
A publicacion das presentes bases realizaranse no taboleiro de anuncios do concello, na paxina web municipal e
no Boletín Oficial da Provincia sen prexuízo da información complementaria que se realizará nos distintos medios
de comunicación ou redes sociais.
18. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Para todo o non previsto nestas bases será de aplicación:
a) O Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.
b) Resolución do 3 e agosto de 2018, polo que se regula o procedemento para a participación no Programa de
Fomento da Rexeneración e Renovación Urbana e Rural do Plan Estatal Vivenda, 2018-2021.
d) A Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións e o Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que
se aproba o seu regulamento.
e) A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se
aproba o seu regulamento.

g) A Lei 8/2013, de 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas
h) Os acordos da Comisión Bilateral celebrada o 29 de Outubro do 2020, relativo á Área de Rehabilitación do
Casco Histórico de Mondoñedo.
i) Normativa urbanística vixente aplicable.
j) Real Decreto 7/2015, de 30 de outubro, texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.
k) Calquera outra normativa vixente que resulte de aplicación.
Mondoñedo, 29 de xaneiro de 2021.- O Alcalde, Manuel Ángel Otero Legide.
R. 0260

NEGUEIRA DE MUÑIZ
Anuncio
APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2021
Conforme co establecido no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, unha vez transcorrido o prazo de exposición ao público
do acordo de aprobación inicial do Orzamento Xeral deste Concello para o exercicio 2021, adoptado en sesión de
Pleno celebrada o día 21 de decembro de 2021; e non sendo presentada alegación algunha ao orzamento
aprobado inicialmente e publicado no Boletín Oficial da Provincia de Lugo número 300 do 31 de decembro de
2020, procédese á publicación da aprobación definitiva do Concello de Negueira de Muñiz para o exercicio 2021
para os efectos da súa entrada en vigor, segundo o seguinte detalle:
ORZAMENTO DE GASTOS 2021
CAPÍTULO
1
2
4
6

DESCRIPCIÓN
GASTOS DE PERSOAL
GASTOS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
INVESTIMENTOS REAIS
TOTAL DO ORZAMENTO DE GASTOS

RECURSOS
365.310,09
168.791,66
6.300,00
21.050,05
561.451,80

€
€
€
€
€

Anuncio publicado en: Num BOP 30 año 2021 (06/02/2021
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f) A Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
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ORZAMENTO DE INGRESOS 2021
DESCRIPCIÓN
IMPOSTOS DIRECTOS
IMPOSTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL DO ORZAMENTO DE INGRESOS

DENOMINACIÓN PRAZA

CADRO DE PERSOAL
FUNCIONARIOS DE CARREIRA
Nº DE
GRUPO C.D
PRAZAS

Habilitado/a Nacional. Subescala
Secretaría-Intervención-Tesourería

1

A1

24

Subescala Administrativa, escala xeral

1

C1

20

RECURSOS
240.638,51 €
3.000 €
22.038,60 €
295.274,69 €
500 €
561.451,80 €

C.E
10.320,38 €

8.279,46 €

SITUACIÓN DO
POSTO
Ocupada (titular en
comisión de
servizos)
Ocupada

PERSOAL LABORAL
Nº DE
PRAZAS

GRUPO

C.D

C.E

SITUACIÓN DO
POSTO

Enxeñeiro técnico forestal
1
A2
22
2.917,48 €
Ocupada
Traballador/a Social
1
A2
21
-Ocupada
Condutor- Oficial de Obras e servizos
1
C2
18
6.213,16 €
Ocupada
Oficial 1ª Servizos Diversos
1
C2
18
2.239,16 €
Ocupada
Auxiliar de axuda no fogar ( 4 horas)
1
C2
14
828,80 €
Ocupada
Auxiliar de axuda no fogar ( 5 horas)
1
C2
14
1.035,16 €
Ocupada
Auxiliar de axuda no fogar e limpadora ( 4
1
C2
14
1.020,04 €
Ocupada
horas SAF e 4 horas peón /limpadora)
C.D: Complemento de destino; C.E: Complemento específico.
NOTA: As contías do complemento específico establecido para o persoal laboral son as aprobadas no cadro de
persoal do orzamento de 2020 que non varían con respecto a 2021.
Decreta, manda e asina o Alcalde da Corporación. Jose Manuel Braña Pereda, 1 de febreiro de 2021.
R. 0249

PALAS DE REI
Anuncio
APROBACIÓN PROVISIONAL
Aprobación provisionalmente polo Pleno deste Concello, en sesión celebrada o 27 de xaneiro de 2021, a
modificación das seguintes ordenanzas:
-

Ordenanza Fiscal n.º 1, Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles.

-

Ordenanza Fiscal n.º 3, Reguladora do Imposto sobre Construcións, instalacións e obras.

-

Ordenanza Fiscal n.º 5, Reguladora da Taxa polo Outorgamento de Licenzas de Apertura de Establecementos.

-

Ordenanza Fiscal n.º 6, Reguladora da Taxa por Licenzas Urbanísticas.

-

Ordenanza Fiscal n.º 16 Reguladora da Taxa pola prestación do Servizo de Abastecemento de Auga.

- Ordenanza Fiscal n.º 17 Reguladora da Taxa pola prestación do Servizo de Rede de Sumidoiros e Depuración
de Augas Residuais.
-

Ordenanza Fiscal n.º 23, Reguladora , reguladora da taxa pola prestación do servizo de escola infantil.

-

Ordenanza Fiscal n.º 34, Reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas.

O referido acordo de aprobación e texto dos regulamentos expóñense ao público polo prazo de 30 días, dentro
dos que os interesados poderán examinalos e presentar as reclamacións que estimen oportunas, que deberán ser
dirixidas ao Sr. Alcalde-Presidente da Corporación.

Anuncio publicado en: Num BOP 30 año 2021 (06/02/2021
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DENOMINACIÓN PRAZA
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Palas de Rei, 29 de xaneiro de 2021. O Alcalde Pablo José Taboada Camoira.
R. 0250

PEDRAFITA DO CEBREIRO
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 28 de xaneiro de 2021, prestouse aprobación inicial o padrón
correspondente ao cuarto trimestre do ano 2020 da:
- Taxa polo subministro de auga.
- Taxa pola recollida de lixo.
- Taxa canon de auga.
Conforme ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, por medio do presente ponse en coñecemento dos
contribuíntes obrigados ao pago das taxas, que dispoñen dun prazo de 15 días, contados a partir da publicación
do presente edito no Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de que poidan ser examinados e presentalas
reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevados a definitivos se, transcorrido o prazo de exposición
pública, non se formulara ningunha reclamación contra os mesmos.

Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá interpoñerse
recurso contencioso- administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei Reguladora da
referida Xurisdición.
Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
ANUNCIO DE COBRANZA.
De conformidade co disposto no artigo 87.2 do Regulamento Xeral de Recadación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, do 20 de decembro, fíxase como prazo de ingreso en período voluntario ata o 31.08.2021 Para o
cobro dos mesmos, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles cargados nas contas
bancarias respectivas.
Para o resto dos contribuíntes, os recibos seranlles enviados ao enderezo declarado do suxeito pasivo por correo
ordinario para que poidan efectuar o pago en calquera oficina de Abanca. No caso de non recibilos, o obrigado ao
pagamento deberá persoarse nas Oficinas Municipais, para obter un duplicado xa que a súa non recepción no
domicilio non exonera da obriga de pagamento nin impide a utilización da vía de constrinximento.
Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a esixencia dos
xuros de demora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, de 17 de
decembro, Xeral Tributaria e no seu caso das costas do procedemento de apremio.
No caso do Canon da auga a falta de pago no período voluntario suporá a esixencia do mesmo pola vía de
constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon
da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano correspondente da Xunta de
Galicia no prazo dun mes dende que se entenda producida a notificación.
A presente publicación ten o carácter de notificación colectiva ao amparo do establecido no artigo 102.3 da
indicada Lei Xeral Tributaria.
Pedrafita do Cebreiro, 29 de xaneiro de 202.- 1O alcalde, José Luis Raposo Magdalena.
R. 0261

QUIROGA
Anuncio
Visto o anuncio publicado no BOP Núm. 024, de data 30 de xaneiro de 2021, do Concello de Quiroga sobre a
aprobación definitiva do Orzamento para o exercicio 2021, onde figura, “... do 31 de xaneiro de 2020” debe
figurar “do 31 de decembro de 2021”.
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Así mesmo, de conformidade co artigo 253.1 da Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de reposición
ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao da finalización
do período voluntario de pagamento.
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Quiroga, 1 de febreiro de 202.- O Alcalde, Julio Álvarez Núñez.
R. 0258

RIBAS DE SIL
Anuncio
Aprobados por Decretos da Alcaldía de datas 15/01/2021 o Padrón SAF do mes de decembro de 2020 e
29/01/2021 o Padrón da taxa polo Servizo de recollida de lixo rural do 4º Trimestre de 2020, por medio do
presente expóñense ao público por prazo de 15 días, contados a partir do día seguinte ó da súa inserción no BOP
ao obxecto de que poidan ser examinados e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, considerándose
definitivamente aprobados se, transcorrido o prazo de exposición pública, non se formulara ningunha reclamación
contra os mesmos.
Contra o acordo de aprobación dos devanditos padróns poderá interpoñerse recurso de reposición ante o propio
alcalde polo prazo de un mes, contado dende o día inmediato seguinte ó de finalización do período de exposición
ó público. Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición poderá interpoñerse recurso
contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei reguladora da referida
xurisdición.
O mesmo tempo establecese un período de cobranza en fase de ingreso voluntario de dous meses. Transcorrido
o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria; procedéndose a súa recadación pola vía administrativa de
constrinximento, a través do Servizo de Recadación da Deputación de Lugo de acordo co establecido no artigo
161 da devandita Lei.

Ribas de Sil, 29 de xaneiro de 2021.- O alcalde, Miguel Angel Sotuela Vega.
R. 0251

TRIACASTELA
Anuncio
M. Olga Iglesias Fontal, Alcaldesa do Concello de Triacastela, no exercicio das competencias que me atribue o
artigo 21.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, expoño:
De conformidade có disposto no artigo 101.4 da Lei Orgánica 6/1985, do Poder Xudicial, corresponde ao Pleno
dos Concellos a elección do Xuíz de Paz. O nomeamento do Xuíz de Paz terá unha vixencia de catro anos.
En tanto o período de vixencia do nomeamento está próximo a vencer, procede iniciar novamente o procedemento
tendente á selección de Xuíz de Paz.
A tal fin, ábrese o prazo de quince días naturais, a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio no
BOP, durante os cales calquera persoa interesada poderá presentar perante o Rexistro Xeral do Concello a súa
candidatura ao posto de Xuíz de Paz substituto, acompañada de certificación de nacemento ou fotocopia
autenticada do DNI, certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e Rebeldes e declaración
complementaria a que fai referencia o punto 1.a) do artigo 2 da Lei 68/80, declaración xurada de non estar
incapacitado para o exercicio de Xuíz de Paz substituto, xustificación dos méritos que alegue o solicitante.
Os candidatos deberán ter a nacionalidade española, seren maiores de idade, non acadar a idade legal e xubilación
forzosa e non atoparse incursos nalgunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade que establece o artigo
303 da lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo do Poder Xudicial.
Triacastela, 29 de xaneiro de 2021.- A Alcaldesa. M. Olga Iglesias Fontal.
R. 0252
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A presente publicación, no suposto de exposición ó público dos padróns e anuncio de cobranza, ten o carácter de
notificación colectiva ó amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria.
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O VICEDO
Anuncio
EDICTO DE EXPOSICIÓN Ó PÚBLICO
Por resolución da Alcaldía de 26 de xaneiro de 2021, prestouse aprobación inicial ao padrón correspondente ao
mes de decembro de 2020 do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar.
Consonte ao disposto no artigo 102.3 da Lei xeral tributaria, por medio do presente ponse en coñecemento dos
contribuíntes obrigados ao pagamento do prezo público, que dispoñen dun prazo de quince días, contados a
partir da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, ao obxecto de que poidan ser
examinados e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevados a definitivos se,
transcorrido o prazo de exposición pública, non se formulara ningunha reclamación.
Así mesmo, e de conformidade co artigo 223.1 da Lei xeral tributaria, poderán interpoñer recurso de reposición
perante o Sr. Alcalde – Presidente, no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao do remate
do período voluntario de pagamento.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá interpoñerse
recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei Reguladora da
referida xurisdición.
Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
ANUNCIO DE COBRANZA

Para os demais contribuíntes, os recibos seranlles enviados ó enderezo declarado do suxeito pasivo por correo
ordinario para que poidan efectuar o pagamento en calquera oficina das entidades bancarias radicadas no termo
municipal do Vicedo.
Transcorrido o prazo de pagamento en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a
esixencia dos xuros de demora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, e no seu caso das costas do procedemento de constrinximento; de
acordo co establecido no artigo 161 de dita Lei, procederase á súa recadación pola vía administrativa de
constrinximento, segundo o preceptuado no Regulamento xeral de recadación. O recargo será do 5 por 100 cando
a débeda non ingresada en período voluntario se satisfaga na súa totalidade antes da notificación ao debedor da
providencia de apremio, de acordo co previsto no artigo 28.2 da Lei 58/2003, xeral tributaria, para o que deberán
acudir ás oficinas municipais para o selado dos correspondentes recibos.
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ao público dos padróns e anuncio de cobranza
en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao abeiro do establecido no artigo 102 da referida Lei
xeral tributaria.
O Vicedo, 26 de xaneiro do 2021.- O Alcalde, José Jesús Novo Martínez.
R. 0253

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 1 LUGO
Anuncio
D. RAFAEL GONZALEZ ALIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO
1 DE LUGO.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª MARIA
LUISA ALVAREZ CASTRO contra
JOSEJESUSABEL SL, en reclamación por DESPIDO, registrado con el nº
DESPIDO/CESES EN GENERAL 866/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a JOSEJESUSABEL SL, en ignorado paradero a fin de que comparezca el día 19/02/2021 a las 11:20
horas para la celebración del acto de conciliación y a las 11:30 horas al acto de juicio, en su caso, en Planta
4 - Sala 9 - Edif. Xulgados, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Anuncio publicado en: Num BOP 30 año 2021 (06/02/2021
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De conformidade co disposto no artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación (R.D. 939/2005), do 29 de
xullo, fíxase como prazo de ingreso, en período voluntario, dous meses a contar dende o día da súa publicación
no Boletín . Para o cobramento dos mesmos, ós contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles
adebedados nas contas bancarias respectivas.
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Asimismo, se ha acordado citarle para su asistencia al acto del juicio, a fin de practicar, en su caso la prueba de
interrogatorio de parte solicitada por el demandante, con apercibimiento que, de no comparecer y ser admitida la
prueba propuesta, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiere intervenido personalmente
y le resultaren en todo o en parte perjudiciales.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado
o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que,
trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o
representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el
acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a JOSEJESUSABEL SL, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Lugo y colocación en el tablón de anuncios.
En LUGO, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
R. 0254

XULGADO DO SOCIAL N.º 2 LUGO
Anuncio

HAGO SABER: Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 981 /2019 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D. JOSE MONTECELO VARELA contra las empresas OTEGA INGENIERIA SL, ISEMPA SL, EOFUZ
SL, ISEMPA SOLAR SL, EOGAL BIOENERGIA SL e ISEMPA SA sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado
sentencia de fecha 13/01/2021, cuya parte dispositiva literalmente dice:
F A L L O.- Que estimando la demanda formulada por D. JOSÉ MONTECELO VARELA contra las empresas ISEMPA
S.L., EOFUZ, S.L., ISEMPA SOLAR, S.L., EOGAL BIOENERGIA, S.L., OTEGA INGENIERIA, S.L. e ISEMPA, S.A., debo
condenar y condeno a las demandadas a abonar solidariamente a la demandante la cantidad de 12.317,16 euros,
a la que será de aplicación un recargo por mora del 10% anual.- Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértase
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN para ante la SALA DE LO
SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, debiendo en su caso, anunciar el propósito de
hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, bastando
para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante al hacerle la notificación de la
sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o
por escrito de las partes o de su abogado o representante ante este Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese la
empresa demandada quien lo hiciese, acreditando, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de
la condena en la cuenta de “depósitos y consignaciones” abierta a nombre de este Juzgado de lo Social en la Entidad
Banco Santander (antes Banesto), oficina principal. Cta. núm. 2323000065098119, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que consta la responsabilidad
solidaria del avalista. Asimismo, si fuera la empresa demandada quien intentase interponer el recurso de
SUPLICACIÓN, deberá consignar el depósito de 300,00 euros, en la cuenta corriente denominada “recurso de
suplicación” que, con el núm. 2323000065098119 mantiene este Juzgado de lo Social en la misma Entidad
Bancaria, debiendo el recurrente entregar en la Secretaria del Juzgado el correspondiente resguardo al tiempo de
interponer el recurso de suplicación.- Así por esta mí sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a OTEGA INGENIERIA SL, ISEMPA SL, EOFUZ SL, ISEMPA
SOLAR SL, EOGAL BIOENERGIA SL e ISEMPA SA, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto que ponga fin al procedimiento o resuelva un incidente,
o cuando se trate de emplazamiento.
En LUGO, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
R. 0255
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DAVID SANTOS RIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE
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