XOVES, 11 DE XULLO DE 2019

N.º 158

XUNTA DE GALICIA
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
Resolución do 2 de abril de 2019 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede autorización
administrativa previa e de construción para unha instalación eléctrica no concello de Vilalba. (nº expte.
IN407A 6-2019-AT)
Visto o expediente para autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir
se cita:
- Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas S.A.
- Domicilio Social: Polígono empresarial As Gándaras-rúa Aller Ulloa, Ramón María, n.º 9, 27003 Lugo.

- Situación: concello de Vilalba
- Características Técnicas:
• LMT soterrada tramo CT Reveso CT Cidade de Lugo 34-40 contempla o desprazamento de 170 metros de
condutor existente tipo RHZ1-150 dende o CT existente Grupo La Paz ata o CT Avda. Cidade de Lugo.
• LMT soterrada tramo CT Cidade de Lugo 34-40, CT Grupo La Paz, cunha lonxitude de 342 metros en condutor
tipo RHZ1-240.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro, (BOE núm. 310) do sector eléctrico e no
título VII, capítulo II do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as
actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, no Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproba o regulamento
sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións
técnicas complementarias, e na Resolución de 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola
que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construcción (D.O.G. núm. 54 de 19 de marzo),
esta xefatura territorial, tendo en conta a Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas
empresariais en Galicia e as competencias que resultan dos Decretos 135/2017 do 28 de decembro, polo que se
crea e establece a estrutura orgánica da consellería, e o Decreto 9/2017, de 12 de xaneiro, sobre órganos
competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia, resolve:
Conceder a autorización administrativa previa e de construción a ditas instalacións, cuxas características se
axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e as condicións técnicas e de seguridade
establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou
corporacións que constan no expediente, independientemente das autorizacións, licencias ou permisos de
competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da fecha da
última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Empleo e Industria no
prazo dun mes, a partir do día seguinte o da notificación ou publicación desta resolución; tamén se poderá
interpor calquera outro recurso que estime pertinente o seu dereito
Lugo, 2 de abril de 2019.- A xefa territorial, Pilar Fernández López.
R. 1895
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- Denominación: LMT para NS 60371 Avda Cidade de Lugo, 34-40
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Anuncio
Resolución do 14 de maio de 2019 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede autorización
administrativa previa e de construción para unha instalación eléctrica no concello de Ribeira de Piquín. (nº
expte. IN407A 2018/ 8549-AT)
Visto o expediente para autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir
se cita:
- Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas S.A.
- Domicilio Social: Polígono empresarial As Gándaras- parcela U2-rúa Aller Ulloa, Ramón María, n.º 9, 27003 Lugo.
- Denominación: OCR entorno CD Mestre
- Situación: concello de Ribeira de Piquín
- Características Técnicas:
• Substitución do apoio P-15 existente, na LMT LP Fonsagrada 1-LMT a Galegos, por un apoio metálico C-3000-12B4-CA, e substitución do condutor existente entre este apoio e o P-16 por novo condutor LA-30, cunha lonxitude
de 89 m.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro, (BOE núm. 310) do sector eléctrico e no
título VII, capítulo II do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as
actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, no Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproba o regulamento
sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións
técnicas complementarias, e na Resolución de 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola
que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construcción (D.O.G. núm. 54 de 19 de marzo),
esta xefatura territorial, tendo en conta a Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas
empresariais en Galicia e as competencias que resultan dos Decretos 135/2017 do 28 de decembro, polo que se
crea e establece a estrutura orgánica da consellería, e o Decreto 9/2017, de 12 de xaneiro, sobre órganos
competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia, resolve:
Conceder a autorización administrativa previa e de construción a ditas instalacións, cuxas características se
axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e as condicións técnicas e de seguridade
establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou
corporacións que constan no expediente, independientemente das autorizacións, licencias ou permisos de
competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da fecha da
última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Empleo e Industria no
prazo dun mes, a partir do día seguinte o da notificación ou publicación desta resolución; tamén se poderá
interpor calquera outro recurso que estime pertinente o seu dereito
Lugo, 14 de maio de 2019.- A xefa territorial, Pilar Fernández López.
R. 1896

Anuncio
Resolución do 10 de abril de 2019 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede autorización
administrativa previa e de construción para unha instalación eléctrica no concello de Viveiro. (nº expte.
IN407A 2018/ 8691-AT)
Visto o expediente para autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir
se cita:
- Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas S.A.
- Domicilio Social: Polígono empresarial As Gándaras-rúa Aller Ulloa, Ramón María, n.º 9, 27003 Lugo.
- Denominación: modificación do CT 12468 Montemar e RBTS a edificio Arca do Norte
- Situación: concello de Viveiro
- Características Técnicas:
Reforma do CT (12468) Montemar, para unha potencia de 2X630kVA, consistente en:

Anuncio publicado en: Num BOP 158 año 2019 (11/07/2019
(10/07/2019 08:00:00)
14:25:31)

• Instalación dun Órgano de Control de Rede (OCR) intemperie, sobre apoio metálico P-15 proxectado e un
seccionador no apoio P-16, na LMT LP Fonsagrada 1-LMT a Galegos. Os elementos que conforman a OCR son:
seccionadores unipolares, interruptor, autoválvulas, trafo de tensión, antena e armario de control e comunicacións.
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• OBRA CIVIL
Eliminación de foso existente, realización de depositos de recollida de aceite, instalación de mamparas de
protección, instalación dunha nova porta de entrada, ampliación da ventilación da fachada, instalación de
protección mecánica na saída de BT, instalación de tapas nas canles de cables, realización de pasamuros e pintado
do centro de transformación.
• OBRA ELECTRICA
Substitución dos transformadores existentes de 400KVA e 250KVA por transformadores novos de 630KVA e
400KVA respectivamente, instalación de duas novas celas de liña e duas de protección, instalación de novas pontes
entre o CT e o cadro de baixa e entre o CT e as celas de MT, novo circuito de terras e alumeado, instalación de
dous cadros de baixa tensión con ampliación e desmontaxe da aparamenta e embarrado ao aire de media tensión.
RBT soterrada con orixe na CBT1 do CT Montemar e final na CXP do edificio a electrificar, cunha lonxitude de 65
metros en conductor tipo RV-240.

Conceder a autorización administrativa previa e de construción a ditas instalacións, cuxas características se
axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e as condicións técnicas e de seguridade
establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou
corporacións que constan no expediente, independientemente das autorizacións, licencias ou permisos de
competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da fecha da
última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Empleo e Industria no
prazo dun mes, a partir do día seguinte o da notificación ou publicación desta resolución; tamén se poderá
interpor calquera outro recurso que estime pertinente o seu dereito
Lugo, 10 de abril de 2019.- A xefa territorial, Pilar Fernández López.
R. 1897

Anuncio
Resolución do 9 de maio de 2019 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede autorización
administrativa previa e de construción para unha instalación eléctrica no concello de Viveiro. (nº expte.
IN407A 2018/ 8685-AT)
Visto o expediente para autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir
se cita:
- Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas S.A.
- Domicilio Social: Polígono empresarial As Gándaras- parcela U2-rúa Aller Ulloa, Ramón María, n.º 9, 27003 Lugo.
- Denominación: novo CT Vallado, en R/ Nicolás Cora
- Situación: concello de Viveiro
- Características Técnicas:
• LMT soterrada con orixe na LMT Viveiro 1 e final no novo CT Vallado, cunha loxitude de 20 metros en conductor
RHZ1-150, recuperado en obra.
• CT prefabricado Novo CT Valado, cunha potencia máxima admisible de 630 KVA e unha potencia instalada de
630KVA, relación de transformación 20.000/400-230V.
• Liña soterrada de baixa tensión con orixe no cadro de baixa tensión do Novo CT Vallado e final nas RBT´s
existentes, formada por seis circuitos cunha lonxitude de 37 metros en conductor tipo RV.

Anuncio publicado en: Num BOP 158 año 2019 (11/07/2019
(10/07/2019 08:00:00)
14:25:31)

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro, (BOE núm. 310) do sector eléctrico e no
título VII, capítulo II do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as
actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, no Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproba o regulamento
sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións
técnicas complementarias, e na Resolución de 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola
que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construcción (D.O.G. núm. 54 de 19 de marzo),
esta xefatura territorial, tendo en conta a Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas
empresariais en Galicia e as competencias que resultan dos Decretos 135/2017 do 28 de decembro, polo que se
crea e establece a estrutura orgánica da consellería, e o Decreto 9/2017, de 12 de xaneiro, sobre órganos
competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia, resolve:
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Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro, (BOE núm. 310) do sector eléctrico e no
título VII, capítulo II do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as
actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, no Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproba o regulamento
sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións
técnicas complementarias, e na Resolución de 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola
que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construcción (D.O.G. núm. 54 de 19 de marzo),
esta xefatura territorial, tendo en conta a Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas
empresariais en Galicia e as competencias que resultan dos Decretos 135/2017 do 28 de decembro, polo que se
crea e establece a estrutura orgánica da consellería, e o Decreto 9/2017, de 12 de xaneiro, sobre órganos
competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia, resolve:
Conceder a autorización administrativa previa e de construción a ditas instalacións, cuxas características se
axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e as condicións técnicas e de seguridade
establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou
corporacións que constan no expediente, independientemente das autorizacións, licencias ou permisos de
competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da fecha da
última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Empleo e Industria no
prazo dun mes, a partir do día seguinte o da notificación ou publicación desta resolución; tamén se poderá
interpor calquera outro recurso que estime pertinente o seu dereito
Lugo, 9 de maio de 2019.- A xefa territorial, Pilar Fernández López.
R. 1898

Resolución do 2 de abril de 2019 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede autorización
administrativa previa e de construción para unha instalación eléctrica no concello de Lugo. (nº expte. IN407A
2018/ 8698-AT)
Visto o expediente para autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir
se cita:
- Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas S.A.
- Domicilio Social: Polígono empresarial As Gándaras-rúa Aller Ulloa, Ramón María, n.º 9, 27003 Lugo.
- Denominación: modificación do CT Lopolías 14239
- Situación: concello de Lugo
- Características Técnicas:
Reforma do CT non prefabricado Lopolias, cunha potencia máxima admisible de 630KVAS e unha potencia
instalada de 400KVAS, consistente en:
• OBRA CIVIL
Saneado, rebozado e pintado de paredes, teiro e chan, realización dun depósito de recollida de aceite, instalación
de mampara de protección do transformador e instalación de reixa de ventilación na porta de acceso ao local.
• OBRA ELÉCTRICA
Instalación dun novo transformador de 400KVAS, instalación de dúas novas celas de liña e unha de protección,
instalación de dous novos cadros de BT e a súa ampliación, realización de novas pontes entre o CT e o cadro de
baixa e entre o CT e as celas de MT e instalación de circuitos de alumeado e emerxencia.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro, (BOE núm. 310) do sector eléctrico e no
título VII, capítulo II do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as
actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, no Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproba o regulamento
sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións
técnicas complementarias, e na Resolución de 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola
que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construcción (D.O.G. núm. 54 de 19 de marzo),
esta xefatura territorial, tendo en conta a Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas
empresariais en Galicia e as competencias que resultan dos Decretos 135/2017 do 28 de decembro, polo que se
crea e establece a estrutura orgánica da consellería, e o Decreto 9/2017, de 12 de xaneiro, sobre órganos
competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia, resolve:

Anuncio publicado en: Num BOP 158 año 2019 (11/07/2019
(10/07/2019 08:00:00)
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Conceder a autorización administrativa previa e de construción a ditas instalacións, cuxas características se
axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e as condicións técnicas e de seguridade
establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou
corporacións que constan no expediente, independientemente das autorizacións, licencias ou permisos de
competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da fecha da
última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Empleo e Industria no
prazo dun mes, a partir do día seguinte o da notificación ou publicación desta resolución; tamén se poderá
interpor calquera outro recurso que estime pertinente o seu dereito
Lugo, 2 de abril de 2019.- A xefa territorial, Pilar Fernández López.
R. 1899

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE RECURSOS HUMANOS
Anuncio
PUBLICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 28 DE XUÑO DE 2019 POLO QUE SE RESOLVE
O PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA O ACCESO A CINCO PRAZAS DE TÉCNICO DE XESTIÓN DO CADRO DE
PERSOAL FUNCIONARIO DESTA DEPUTACIÓN PROVINCIAL, RESERVADAS A PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL.

“Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado de Goberno Interior, Asuntos Xerais e Formación do seguinte
teor.
“Celebrado o procedemento selectivo para prover cinco prazas de Técnico de Xestión, do cadro de persoal
funcionario da Deputación Provincial de Lugo, reservadas a promoción interna vertical, correspondente á Oferta
de Emprego Público para o ano 2014, cuxa convocatoria, bases xerais e específicas, se publicaron no BOP número
281 de 9 de decembro de 2016 e no BOP 115, de 22 de maio de 2017; vista a proposta do Tribunal Cualificador,
visto que os aspirantes propostos acreditan a documentación á que se refire o punto 11.1 das bases xerais que
rexen a convocatoria, cumprindo polo tanto os requisitos esixidos no artigo 56 da Lei 7/2007, de 12 de abril do
Estatuto Básico do Empregado Público; esta Presidencia, en representación do Tribunal Cualificador e de acordo
co punto 12.1 das mencionadas bases xerais, proponlle á Xunta de Goberno resolver o procedemento selectivo
nomeando a:
Dona Belén Salgado Iglesias, para ocupar a praza de Técnico de Xestión número 605 da escala de administración
xeral, subescala xestión, Grupo A, subgrupo A2, (artigo 76 do Estatuto Básico do Empregado Público, EBEP) do
cadro de persoal funcionario, correspondente á Oferta de Emprego 2014, reservada a promoción interna.
Don Santiago Rodríguez Tuñas, para ocupar a praza de Técnico de Xestión número 819 da escala de administración
xeral, subescala xestión, Grupo A, subgrupo A2, (artigo 76 do Estatuto Básico do Empregado Público, EBEP) do
cadro de persoal funcionario, correspondente á Oferta de Emprego 2014, reservada a promoción interna.
Dona Isabel Álvarez Núñez, para ocupar a praza de Técnico de Xestión número 820 da escala de administración
xeral, subescala xestión, Grupo A, subgrupo A2, (artigo 76 do Estatuto Básico do Empregado Público, EBEP) do
cadro de persoal funcionario, correspondente á Oferta de Emprego 2014 reservada a promoción interna.
Dona Susana Carballedo Portela, para ocupar a praza de Técnico de Xestión número 821 da escala de
administración xeral, subescala xestión, Grupo A, subgrupo A2, (artigo 76 do Estatuto Básico do Empregado
Público, EBEP) do cadro de persoal funcionario, correspondente á Oferta de Emprego 2014, reservada a promoción
interna.
Don José Antonio Arias Vázquez, para ocupar a praza de Técnico de Xestión número 822 da escala de
administración xeral, subescala xestión, Grupo A, subgrupo A2, (artigo 76 do Estatuto Básico do Empregado
Público, EBEP) do cadro de persoal funcionario, correspondente á Oferta de Emprego 2014, reservada a promoción
interna”.
A Xunta de Goberno, por unanimidade acorda prestar aprobación á proposta presentada e anteriormente
transcrita.”
O que se da publicidade en cumprimento do art. 45 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, coa indicación de que o presente acordo pon fin a vía
administrativa polo que contra este cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante a Xunta de
Goberno no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación do presente anuncio no Boletín Oficial
da Provincia ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, no

Anuncio publicado en: Num BOP 158 año 2019 (11/07/2019
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A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de xuño de 2019,
adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
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prazo de dous meses e na forma prevista na lexislación reguladora da devandita xurisdición, sen prexuízo de que
poida interpoñer calquera outro que estime procedente.
Pazo Provincial, 4 de xullo de 2019.- A SECRETARIA XERAL.- María Esther Álvarez Martínez.
R. 2014

CONCELLOS
BEGONTE
Anuncio
Dando cumprimento ao disposto no art. 51.2 do Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, faise público o
acordo do Pleno desta Corporación de data 27 de Xuño de 2019, de delegación de atribucións na Xunta de Goberno
Local , nos seguintes termos :
PRIMEIRO.- Delegar na Xunta de Goberno Local todas as atribucións do Pleno que sexan delegables por Lei: Así ,
as previstas expresamente no artigo 22. 2. letras j), k), m), ñ), q). , da devandita Lei 7/1.985, de 2 de abril, de
Bases de Réxime Local:
j).- O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da Corporación en materias de competencia
plenaria.
k).- A declaración de lesividade dos actos do concello.

ñ).-A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación ou concesión,
e cando aínda non estén previstos nos orzamentos.
q).-As demais que expresamente lle confiran as leis e que non esixan para a súa aprobación unha maioría especial.
Delegar así mesmo as competencias do Pleno en materia de contratación susceptibles de selo, nos termos
establecidos na Disposición Adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.
SEGUNDO.- A delegación de competencias refírense, en tódalas materias delegadas, tanto a competencia para
dictar actos de trámite como actos resolutorios sobre o fondo do asunto e que afecten a terceiros. Nestes
supostos os acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local poñerán fin á vía administrativa.
TERCEIRO.- O exercicio das competencias delegadas farase de conformidade con canto se estableza na lexislación
de aplicación e co réxime xeral previsto no regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das
Entidades Locais.
CUARTO.- Este acordo deberá ser obxecto de publicación no seu momento na sede electrónica ou páxina web da
Entidade Local, co fin de dar cumprimento ás obrigas de publicidade previstas no artigo 6 da Lei 19/2013, de 9
de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
Begonte, 2 de Xullo de 2019.- O Alcalde, José Ulla Rocha.
R. 1994

Anuncio
De conformidade co disposto no 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local e o
acordo plenario de data 26 de abril de 2011, faise público a presentación , por parte dos/as concelleiros/as
electos/as nas Eleccións Municipais do 26 de maio de 2019, das declaracións sobre causas de posible
incompatibilidade e de actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos económicos e de bens
patrimoniais e participación en sociedades de todo tipo, así como a súa inscripción nos correspondentes Rexistros
de Intereses do Concello.
Begonte, 2 de Xullo de 2019.- O Alcalde, José Ulla Rocha.
R. 1995
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importe acumulado das operacións vivas en cada momento supere o 15 por 100 dos ingresos correntes liquidados
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O CORGO
Anuncio
RESULTADOS DO PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA CUBRIR, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, SEIS PRAZAS DE
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR DE PERSOAL LABORAL FIXO DESTE CONCELLO E DATA DO TERCEIRO EXERCICIO
Realizado no día de hoxe o terceiro exercicio do procedemento selectivo, previsto nas bases da convocatoria,
obrigatorio e eliminatorio para aquelas persoas que non poidan acreditar o coñecemento de galego no nivel Celga
3, e resultando APTAS tódalas candidatas que realizaron a proba, dáse por finalizada a fase de oposición.
A base oitava da convocatoria establece que rematada a fase de oposición, o Tribunal procederá a valorar os
méritos acreditados polos candidatos que superaron a fase de oposición.

NOME

DNI

EXPERIENCIA LABORAL (MÁX 9
PTOS)

CURSOS DE
FORMACIÓ
N (MÁX 4
PTOS)

TOTAL
CONCURS
O

BLANDON JARAMILLO, SORELI

…9048.
.

0,33

2

2,33

CASTRO PORTOMEÑE, AIDA

…1546.
.

0,36

4

4,36

GONZÁLEZ PARAJUÁ, PATRICIA

…4217.
.

0,87

0

0,87

GUNDIÁN LÓPEZ, LUCÍA

…1118.
.

9

2,5

11,5

…7655.
.

7,47

4

11,47

LÓPEZ LÓPEZ, SUSANA

…4606.
.

9

4

13

PÉREZ LÓPEZ, JOSEFA

…4544.
.

1,24

3

4,24

PÉREZ REGO, BEGOÑA

PÉREZ SILVA, Mª CONCEPCIÓN

…1559.
.

9

2,5

11,5

…2306.
.

9

4

13

REDONDO PEREIRA, ADELAIDA

…3050.
.

2,8

4

6,8

REIJA SÁNCHEZ, NOELIA

…3205.
.

9

4

13

RIVEIRA SEIJAS, MARÍA LUISA PILAR

…1901.
.

9

3,20

12,20

SAL CASTEDO, ESPERANZA

9

4

13

SOMOZA
PILAR

MAGDALENA,

Mª

DEL …1830.
.
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…3296.
.

VILLARES MARBÁN, ALBA

YÁÑEZ CRECENTE, Mª LUZ
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4,52

4

8,52

…4770.
.

3,01

1,7

4,71

…3201.
.

9

4

13

Así mesmo, a base novena establece que o resultado final do concurso oposición virá determinado pola suma das
puntuacións obtidas na fase de oposición (suma das puntuacións obtidas nos dous primeiros exercicios) máis a
obtida na fase de concurso. En consecuencia, resultan as seguintes puntuacións totais:
DNI

NOTA 1º NOTA DO 2º EXERCICIO
FASE DE
EXERCICIO
CONCURSO

TOTAL

BLANDON JARAMILLO, SORELI

…9048..

5,7

7

2,33

15,03

CASTRO PORTOMEÑE, AIDA

…1546..

7

7,5

4,36

18,86

GONZÁLEZ PARAJUÁ, PATRICIA

…4217..

6,1

7,5

0,87

14,47

GUNDIÁN LÓPEZ, LUCÍA

…1118..

5,4

5,5

11,5

22,4

LÓPEZ LÓPEZ, SUSANA

…7655..

10

8,5

11,47

29,97

PÉREZ LÓPEZ, JOSEFA

…4606..

10

9,5

13

32,5

PÉREZ REGO, BEGOÑA

…4544..

6

6,5

4,24

16,74

PÉREZ SILVA, Mª CONCEPCIÓN

…1559..

5,2

5

11,5

21,7

REDONDO PEREIRA, ADELAIDA

…2306..

6,7

5

13

24,7

REIJA SÁNCHEZ, NOELIA

…3050..

10

9

6,8

25,8

RIVEIRA SEIJAS, MARÍA LUISA PILAR

…3205..

10

10

13

33

SAL CASTEDO, ESPERANZA

…1901..

10

9,5

12,20

31,7

SOMOZA MAGDALENA, Mª DEL PILAR …1830..

7,5

13

28

SUÁREZ CABANAS, ROSA MARÍA

…3296..

6,4

6

8,52

20,92

VILLARES MARBÁN, ALBA

…4770..

5,4

5,5

4,71

15,61

YÁÑEZ CRECENTE, Mª LUZ

…3201..

10

8,5

13

31,5

7,5
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Engade a base novena que finalizadas as probas selectivas, o tribunal fará pública a relación definitiva das
puntuacións finais obtidas polos aspirantes que superaron a fase de oposición, pola orde de puntuación obtida, e
só propoñerá para a contratación como persoal laboral indefinido aos seis candidatos aprobados con maior
puntuación. Esta relación xunto coa acta da sesión foi elevada a esta Alcaldía.
A relación definitiva, por orde de puntuación obtida é a seguinte:
DNI

NOTA 1º NOTA DO 2º EXERCICIO
FASE DE
EXERCICIO
CONCURSO

TOTAL

RIVEIRA SEIJAS, MARÍA LUISA PILAR

…3205..

10

10

13

33

PÉREZ LÓPEZ, JOSEFA

…4606..

10

9,5

13

32,5

SAL CASTEDO, ESPERANZA

…1901..

10

9,5

12,20

31,7

YÁÑEZ CRECENTE, Mª LUZ

…3201..

10
8,5

13

31,5

LÓPEZ LÓPEZ, SUSANA

…7655..

10

8,5

11,47

29,97

SOMOZA MAGDALENA, Mª DEL PILAR …1830..

7,5

7,5

13

28

REIJA SÁNCHEZ, NOELIA

…3050..

10

9

6,8

25,8

REDONDO PEREIRA, ADELAIDA

…2306..

6,7

5

13

24,7

GUNDIÁN LÓPEZ, LUCÍA

…1118..

5,4

5,5

11,5

22,4

PÉREZ SILVA, Mª CONCEPCIÓN

…1559..

5,2

5

11,5

21,7

SUÁREZ CABANAS, ROSA MARÍA

…3296..

6,4

6

8,52

20,92

CASTRO PORTOMEÑE, AIDA

…1546..

7

7,5

4,36

18,86

PÉREZ REGO, BEGOÑA

…4544..

6

6,5

4,24

16,74

VILLARES MARBÁN, ALBA

…4770..

5,4

5,5

4,71

15,61

BLANDON JARAMILLO, SORELI

…9048..

5,7

7

2,33

15,03

GONZÁLEZ PARAJUÁ, PATRICIA

…4217..

6,1

7,5

0,87

14,47

En consecuencia, o tribunal propón a contratación como persoal laboral indefinido dos seguintes seis candidatos:
NOME

DNI

NOTA 1º NOTA DO 2º EXERCICIO
FASE DE
EXERCICIO
CONCURSO

TOTAL

RIVEIRA SEIJAS, MARÍA LUISA PILAR

…3205..

10

10

13

33

PÉREZ LÓPEZ, JOSEFA

…4606..

10

9,5

13

32,5

SAL CASTEDO, ESPERANZA

…1901..

10

9,5

12,20

31,7

YÁÑEZ CRECENTE, Mª LUZ

…3201..

10

8,5

13

31,5

LÓPEZ LÓPEZ, SUSANA

…7655..

10

8,5

11,47

29,97

SOMOZA MAGDALENA, Mª DEL PILAR …1830..

7,5

7,5

13

28

De conformidade coas bases, elvouse a relación precedente, xunto coa acta da sesión ao Sr. Alcalde.
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A presente relación de aprobados publicarase no BOP de Lugo, páxina web do concello, taboleiro de anuncios do
concello e taboleiro de anuncios da sede electrónica.
Os candidatos propostos, de conformidade coa base décima, achegarán, no prazo de 20 días naturais, contados
a partir da publicación da lista de aprobados no BOP de Lugo, no Rexistro xeral do Concello, a documentación
relacionada na citada base décima.
A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida, e agás nos casos de forza maior, ou dando
do exame da mesma dedúzase que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base 3ª, o seleccionado non poderá
ser contratado e quedarán anuladas as actuacións con respecto a este candidato, procedéndose a contratar ao que
lle siga na lista por orde de puntuación nas cualificacións, sempre que superara a totalidade dos exercicios, sen
prexuizo da responsabilidade en que incorrera aquel por falsidade na solicitude de participación.
O presente procedemento selectivo servirá, así mesmo, de bolsa para futuras contratacións de persoal laboral
temporal para auxiliar de axuda no fogar, unha vez que remate a vixencia da anterior bolsa de emprego, e de
duración máxima ata o 31 de decmebro de 2020, nos termos establecidos na base novena.
O Corgo, 28 de xuño de 2019.- O Alcalde,Felipe Labrada Reija.
R. 1996

Anuncio
CONVOCATORIA PARA A ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ SUBSTITUTO DO CONCELLO DO CORGO
Á vista de que o cargo de xuíz de paz substituto do Concello do Corgo se atopa vacante polo nomeamento do
actual como xuíz de paz titular, faise pública a convocatoria para a elección do Xuíz de Paz substituto, que será
elixido polo Pleno do Concello.

 Condicións legais que deben reunir os solicitantes: Ser español, maior de idade e aínda non sendo licenciado
en dereito, reúna os requisitos establecidos na Lei Orgánica do Poder Xudicial para o ingreso na carreira xudicial
e non estean incursos en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade previstas no
desenvolvemento das funcións xudiciais, a excepción do exercicio de actividades profesionais ou mercantís.
 Prazo de presentación de solicitudes: quince días hábiles a partir do seguinte o da publicación desta
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
 Lugar de presentación de instancias: As solicitudes, dirixidas ó Sr. Alcalde, presentaranse no rexistro xeral do
Concello do Corgo, ou por calquera dos medios a que fai referencia o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 Documentos que deben acompañar coa solicitude:
- Fotocopia autenticada do DNI.
- Certificación do Rexistro Central de Penados ou Rebeldes e declaración complementaria á que fai referencia o
artigo 2 da Lei 68/80 no seu punto 1.a) referente a “se está inculpado ou procesado”.
- Declaración complementaria, referente a si se encontra inculpado ou procesado.
- Xustificación dos méritos (de alegalos o solicitante).
O Corgo, 3 de xullo de 2019.- O ALCALDE, Felipe Labrada Reija.
R. 1997

MONDOÑEDO
Anuncio
EXPOSICION O PUBLICO E RECADACION DE IMPOSTOS
A Xunta de Goberno Local deste Concello na sesión do 1 de Xullo aprobou o Padrón da TAXA POR RECOLLIDA DO
LIXO DO 3º BIMESTRE E POLA ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE BEIRARRUAS DO 2019.
De conformidade co establecido na Lei Xeral Tributaria e nas Ordenanzas Municipais reguladoras, EXPONSE AO
PUBLICO o devandito padrón para que as persoas interesadas, no PRAZO DE QUINCE DIAS contados a partires do
anuncio no B.O.P., poidan examinalo e formularen as reclamacións que estimen oportunas.
Asemade, faise saber que a taxa obxecto deste anuncio estará ó cobro en PERIODO VOLUNTARIO na oficina de
Recadación Municipal, sita na Casa Consistorial, de luns a venres, dende o día 2 de Xullo ó 2 de Setembro, en días
hábiles.
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Rematado o prazo en período voluntario os recibos non pagados serán cargados aos Servicios de Recadación da
Excma. Diputación Provincial de Lugo para a súa exacción pola vía de constrinximento cos recargos e demais
conceptos esixibles (intereses, costas, etc.) de conformidade co disposto no artg. 97 e seguintes do R.X. de
Recadación.
Mondoñedo, 1 de xullo de 2019.-O Tte. Alcalde, Manuel A.Otero Legide.
R. 1998

Anuncio
O Pleno deste Concello na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 28 de xuño do 2019, aprobou inicialmente o
Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais no concello de Mondoñedo, confeccionado
pola empresa SEAGA ao abeiro do convenio ao que este Concello está adherido, subscrito pola colaboración entre
a Xunta de Galicia, FEGAMP e SEAGA, en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o
establecemento dun sistema público de xestión de biomasa nas faixas secundarias.
Este plan exponse ao público durante o prazo de 20 días hábiles, que empezará a contar a partir do día seguinte
ao da inserción deste edicto no BOP, para que durante o devandito prazo poida ser examinado e poidan formularse
as alegacións e reclamacións que se estimen pertinentes polos que se consideren interesados.
O plan estará exposto fisicamente durante o mencionado prazo nas oficinas da casa do concello, en horario de
9:00 a 14:00 horas, así como tamén no taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello:
https://mondonedo.sedelectronica.gal
Mondoñedo, 1 de xullo de 2019.- A alcaldesa, Mª Elena Candia López.

NEGUEIRA DE MUÑIZ
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de data do 02.05.2019, aprobouse o padrón fiscal correspondente ó mes de abril de
2019 do Servizo de Axuda no Fogar a través da Lei de Dependencia polo importe de 174,16 €, e Programa Básico
de Axuda no Fogar polo importe de 331,26 €.
Por medio do presente exponse ó público o devandito padrón polo prazo de quince días hábiles a contar dende o
día seguinte á publicación do anunico no BOP, para que poidan formularse as reclamacións que se consideren
pertinentes.
O que se fai público para xeral coñecemento do presente anuncio, que ten carácter de notificación colectiva, en
cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Recadación e na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral
Tributaria.
Negueira de Muñiz, 21 de maio de 2019.- O Alcalde, José Manuel Braña Pereda.
R. 2000

Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de data do 03.06.2019, aprobouse o padrón fiscal correspondente ó mes de maio de
2019 do Servizo de Axuda no Fogar a través da Lei de Dependencia polo importe de 174,16 €, e Programa Básico
de Axuda no Fogar polo importe de 346,29 €.
Por medio do presente exponse ó público o devandito padrón polo prazo de quince días hábiles a contar dende o
día seguinte á publicación do anunico no BOP, para que poidan formularse as reclamacións que se consideren
pertinentes.
O que se fai público para xeral coñecemento do presente anuncio, que ten carácter de notificación colectiva, en
cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Recadación e na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral
Tributaria.
Negueira de Muñiz, 03 de xullo de 2019.- O Alcalde, José Manuel Braña Pereda.
R. 2001
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O PÁRAMO
Anuncio
En relación co acordo acadado polo Pleno desta Corporación na súa sesión celebrada o día 27 de abril de 2011,
en relación á DECLARACIÓN DE CONCELLEIROS/AS ELECTOS/AS SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E
ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN OU POIDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS E DE DECLARACIÓN
SOBRE BENS E DEREITOS PATRIMONIAIS, faise público que con data que se reflicte, foron recibidas as declaracións
efectuadas no modelo normalizado polos concelleiros/as electos/as que a continuación se enumeran.CANDIDATURA

PATRIMONIO
INCOMPATIBILIDADE
rexistro/data

José Luis López López

Agrupación de Electores Todo Polo
Páramo

13/06/2019 Nº RE 786

Santiago Fernández Vázquez

Agrupación de Electores Todo Polo
Páramo

13/06/2019 Nº RE 788

Benjamín García Toirán

Agrupación de Electores Todo Polo
Páramo

13/06/2019 Nº RE 787

Ana Castaño Doce

Agrupación de Electores Todo Polo
Páramo

13/06/2019 Nº RE 785

Verónica Arias López

PP

13/06/2019 Nº RE 765

Gumersindo A. Rodríguez Liz

PP

13/06/2019 Nº RE 764

María Isabel López Silvosa

PP

13/06/2019 Nº RE 784

Cristian Rodríguez Lourés

PP

13/06/2019 Nº RE 783

Pablo Armesto Rodríguez

PSOE

14/06/2019 Nº RE 799

O que se fai público en cumprimento do establecido no artigo 75.7 da lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
Bases do réxime local.O Páramo, 24 de xuño de 2019.- O Alcalde, José Luis López López.
R. 2002

TRABADA
Anuncio
INFORMACION PÚBLICA
Aprobado por Decreto da Alcaldía Nº 160 / 2019 do 2 de xullo o padrón da Taxa polo servizo de subministro
domiciliario de auga potable no que se inclúe o canon da auga ( 2º bimestre do ano 2019), se expón ao público
polo prazo de quince días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo:
Recursos: Contra o acordo da aprobación do padrón se poderá interpor recurso de reposición no prazo dun mes
contado dende o día inmediato seguinte ó do término do periodo de exposición ó público do padrón.
Órgano ante o que se recorre: Alcaldía do Concello de Trabada.
Contra a resolución expresa ou presenta do recurso de reposición que no seu caso se formulen poderán interporse
recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei Reguladora da referida
xurísdicción.
A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano
económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende que se entenda
producida a notificación.
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DE COBRANZA

Para o cobro dos mesmos, os recibos serán cargados nas contas bancarias respectivas, e fíxase como periodo
de cobro voluntario o prazo de dous meses, contados a partir do periódo de exposición pública. Finalizado o
exercicio pasarase o seu cobro pola vía de constrinximento ,cos recargos previstos
no artigo 28 da Lei
58/2003 de 17 de decembro, Facenda Pública,Lei Xeral Tributaria,a a través do Servizo Provincial de Recadación
da Excma.Deputación Provincial de Lugo.
No tocante ao canon da auga, a falta de pago no período voluntario suporá a súa asixencia directamente pola
vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
A presente publicación , nos dous supostos, de edicto de exposición ó público do padrón e anuncio de
cobranza, ten o carácter de notificación colectiva, ó amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria.
Trabada, 2 de xullo de 2019.- A Alcaldesa, Mayra Garcia Bermúdez.
R. 2003

O VALADOURO
Anuncio
BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE UN (1) TRABALLADOR “OPERARIOCONDUTOR” CATEGORÍA OFICIAL DE PRIMEIRA PARA O MANEXO DE TRACTOR DESBROZADOR DENTRO DO
SERVIZO DE PROTECCIÓN DE ESPAZOS NATURAIS E PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS AO ABEIRO DO
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE O
VALADOURO PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE
O ANO 2019, COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO
RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020.

É obxecto desta convocatoria a contratación de laboral temporal, a través do proceso de selección de un operariocondutor (oficial de 1ª) para o manexo de tractor desbrozador dentro do servizo de espazos naturais e prevención
e extinción de incendios.
As probas selectivas para o acceso ao posto convocado seralle de aplicación a Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora
das Bases de Réxime Local, Real Decreto Lexislativo 781/86 do 18 de abril, Texto Refundido das Disposicións
Legais vixentes en materia de Réxime Local, Lei 5/1997 do 22 de xullo de Administración Local de Galicia, Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado Público, Lei 2/2015 do 29 de abril do emprego público de Galicia, Real Decreto Lexislativo 1/1995, do
24 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e demais disposicións
aplicables e así mesmo, o recollido no Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o
Concello do Valadouro para a participación e defensa contra incendios forestais durante os anos 2019,
cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de
Galicia 2014-2020.
SEGUNDA.— CARACTERÍSTICAS DO POSTO DE TRABALLO LABORAL CONVOCADO
O número de postos de traballo, a súa denominación e características relaciónanse de seguido:
.- Número e denominación dos postos: 1 operario-condutor (oficial 1ª) do servizo de protección de espazos
naturais e prevención e extinción de incendios.
.- Servizos diversos municipais.
.- Modalidade contractual: A modalidade de contrato de traballo temporal a tempo completo
.- Funcións:
Os traballos a realizar, consistirán en actuacións mecanizadas mediante desbroces en:
-Vías e camiños forestais, áreas cortalumes ou nas súas faixas de xestión da biomasa de titularidade municipal.
-Superficies sobre as cales a entidade local teña cesión de aproveitamento, uso e/ou desfrute realizada por parte
das persoas responsables de acordo co artigo 21 ter da lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra
os incendios forestais de Galicia.
- Superficies de propietario descoñecido, previa acreditación de tal condición.
-Zoas de servidume de camiños e valgadas dentro das zoas de xestión de biomasa.
- Retribucións: O/A aspirante seleccionado/a percibirá as retribucións establecidas no convenio colectivo para a
regulación das condicións de traballo do persoal laboral ao servizo do concello do Valadouro co seguinte desglose
bruto mensual:
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Salario Base: 719,32 €
Complemento Salarial: 240,21 €
Parte proporcional da Paga Extra: 119,89 €
TERCEIRA.—REQUISITOS DOS ASPIRANTES
1. Tódolos requisitos así como os méritos alegados para o concurso, deberán reunirse á data en que remate o
prazo de presentación de solicitudes.
2. Con carácter xeral os aspirantes, con anterioridade á finalización do prazo de presentación de instancias,
deberán reunilos seguintes requisitos para poder tomar parte nas probas de selección:
a) Ter a nacionalidade española. Tamén poderán participar os nacionais dos Estados Membros da Unión Europea,
os cónxuxes dos españois e dos nacionais doutros Estados Membros da Unión Europea, calquera que sexa a súa
nacionalidade e sempre que non estean separados de dereito, e os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre
que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores de dita 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; e os estranxeiros co
residencia legal en España.
b) Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

d) Non haber sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas
ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin se achar en inhabilitación
absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para acceso ao Corpo ou escala
de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso de persoal laboral, no que
houbese sido separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non acharse inhabilitado ou en
situación equivalente nin haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado,
nos mesmos termos o acceso ao emprego público.
e) Non incorrer en causa de incompatibilidade ou de incapacidade, conforme á normativa vixente.
3. Será requisito específico:
• permiso de conducir clase B.
CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1.-As solicitudes para tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante instancia dirixida ao Sr. Alcalde, en
modelo que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación, nas que se fará constar que se reúnen todos e cada un
dos requisitos establecidos na base terceira desta convocatoria.
2.- Os aspirantes con algunha diversidade funcional terán que indicalo na solicitude, acompañada da
correspondente documentación acreditativa. Así mesmo, terán que solicitar as posibles adaptacións de tempo e
medios para a realización dos exercicios nos que esta adaptación sexa necesaria.
3.-As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello do Valadouro no prazo de cinco (5) días hábiles
contados dende o día seguinte da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Tamén
se poderán presentar na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/15, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas; neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante
fax (982 574303) durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias
4.- A solicitude irá acompañada da seguinte documentación:
.- Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo.
.- Copia compulsada do permiso de conducir clase B.
.- Relación dos méritos que aleguen para a súa avaliación na fase de concurso, que se acompañará da
documentación orixinal (ou fotocopias autenticadas) acreditativa dos mesmos.
Non se terán en conta nin serán valorados aqueles méritos que non estean acreditados na forma indicada.
Tampouco se terán en conta aqueles méritos que non se acrediten suficientemente no momento de rematar o
prazo de presentación de instancias.
Para que teñan validez neste proceso selectivo, tódolos documentos que se presenten deberán estar expedidos
nalgunha das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de Galicia (galego ou castelán). No caso de tratarse de
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c) Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das funcións propias do posto
de traballo para o que se opta. A estes efectos, establécese a igualdade de condicións das persoas con diversidade
funcional cos demais aspirantes, non podendo fixarse con carácter xeral limitacións físicas ou psíquicas senón
nos casos en que sexan incompatibles co normal desempeño do traballo correspondente, adoptándose polo
Tribunal cualificador medidas e medios para a realizacións das probas, de forma que gocen de igualdade de
oportunidades cos demais participantes. A condición de minusvalía e a súa compatibilidade acreditarase con
certificación expedida polo organismo competente.
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documentos expedidos noutras Comunidades Autónomas do Estado Español, para que teñan validez deberán estar
redactados en lingua castelá ou traducidos polo organismo competente da respectiva Comunidade. Tratándose de
documentos expedidos nun país estranxeiro, deberán estar traducidos, validados e apostilados pola
correspondente oficina diplomática española ou organismo competente.
Os aspirantes que non posúan a nacionalidade española e sexan nacionais dun Estado Membro da Unión Europea,
con dereito a participar nalgún proceso selectivo, deberán presentar unha fotocopia do Pasaporte ou documento
que acredite a súa identidade e nacionalidade. De ser o caso, tamén presentarán os documentos que confirmen o
vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo dunha persoa nacional doutro Estado co que
teña o dito vínculo. Así mesmo, deberán achegar unha declaración xurada ou promesa de dita persoa de que non
está separado de dereito do seu cónxuxe e, ser o caso, do feito de que o aspirante vive ás súas expensas ou de
que está ao seu cargo.
Os demais aspirantes estranxeiros, xunto coa fotocopia do seu Pasaporte en vigor, deberán acompañar copia do
documento que acredite que están habilitados a residir e a poder acceder sen limitación ao mercado laboral en
España.
Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderase que os interesados aceptan e
acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria.
Non poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas que teñan prestado servizos no Concello do
Valadouro con carácter temporal por un período de 21 meses nos últimos 27 meses, con independencia de que a
relación laboral tivera ou non continuidade en dito período.
QUINTA.—ADMISIÓN DE ASPIRANTES
1. Rematado o prazo para presentalas instancias, o Alcalde ditará resolución no prazo máximo de dous días hábiles
que conterá:
-a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos, con indicación, se é o caso, das causas de exclusión.

-a data, hora e lugar en que se realizará a valoración de méritos.
Esta resolución publicarase de xeito íntegro no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web.
2. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, contado desde o seguinte ao da publicación
da antedita resolución, para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos.
3. Transcorrido o prazo de subsanación, as reclamacións, se as houbera, serán aceptadas ou rexeitadas mediante
resolución pública de Alcaldía, publicada no taboleiro de anuncios, aprobando a lista definitiva de admitidos e
excluídos.
4. De non haber excluídos ou se non se presentaran reclamacións, a lista provisional elevarase a definitiva
automaticamente.
5. A inclusión dos aspirantes nas listas de admitidos non supón, en ningún caso, o recoñecemento por parte desta
Administración Municipal de que aqueles reúnen os requisitos esixidos para ser nomeados para a súa contratación,
requisitos que se deberán acreditar segundo o establecido na base 9ª.
SEXTA.—TRIBUNAL CUALIFICADOR
Os membros do Tribunal Cualificador serán designados polo Sr. Alcalde – Presidente segundo o disposto no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado Público, e en atención ao principio de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros.
A totalidade dos seus membros deberá posuír un nivel de titulación igual ou superior á esixida para o aceso á
praza obxecto desta convocatoria.
Deberá tenderse na súa composición, á paridade entre home e muller.
A pertenza ao mesmo será sempre a título individual non podendo ostentarse esta en representación ou por conta
de ninguén.
Non poderán formar parte do Tribunal os funcionarios ou laborais que realizaran tarefas de preparación de
aspirantes a probas selectivas nos cinco anos anteriores á convocatoria.
O tribunal de selección poderá dispoñer a incorporación de asesores especialistas, para todas ou algunhas das
probas, que colaborarán co órgano de selección exclusivamente no exercicio das súas especialidades técnicas sen
que sexan integrantes do Tribunal, correspondéndolle o asesoramento e ilustración do parecer dos seus membros.
O tribunal cualificador estará integrado do seguinte feito:
Presidente: Un funcionario de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
Secretario: Un funcionario de carreira ou persoal laboral en quen delegue. Con voz e voto.
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Vogais: Un funcionario de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
A súa composición farase pública na mesma resolución da Alcaldía pola que se aproba a lista provisional de
admitidos e excluídos.
Os membros do Tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo á autoridade convócante, cando concorra
algunha das circunstancias previstas no art. 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público. Así mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorra algunha das
circunstancias previstas no artigo 24 da lei citada.
O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos seus membros. En todo caso,
será precisa a asistencia do Presidente e Secretario.
O Tribunal Cualificador queda autorizado para resolver as dúbidas que se presenten e para tomar os acordos
necesarios para a boa orde do proceso selectivo, en todo o non previsto nestas bases.
SÉTIMA.—PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN E CUALIFICACIÓN
O proceso de selección: Concurso- oposición
FASE DE CONCURSO: O Tribunal terá en conta os méritos alegados e acreditados, de acordo co seguinte baremo:
1.Cursos e outras actividades de formación relacionados coas funcións do postos (máximo 1,00 puntos)
Acreditarase mediante copia do Título, Diploma ou certificación.
•Cursos de duración igual ou inferior a 10 horas ou duración non acreditada: 0,05 puntos por cada un.
•Cursos de máis de 10 horas e ata 25 horas: 0,10 puntos por cada un.
•Cursos de mais de 25 horas e ata 50 horas: 0,15 puntos por cada un.
•Cursos de mais de 50 horas e ata 100 horas: 0,20 puntos por cada un.

•Cursos de mais de 150 e ata 200 horas: 0,30 puntos por cada un.
•Por cada curso de mais de 200 horas: 0,35 puntos.
2.Experiencia profesional (máximo 3,00 puntos) Acreditarase a través de certificación oficial de vida laboral
actualizada e a copia do contrato ou certificado de empresa en que consten as tarefas realizadas e a duración.
•Por cada mes de servizo realizando tarefas directamente relacionadas co posto ofertado nunha Entidade
pública.....................…….......0,40 Puntos.
•Por cada mes de servizo realizando tarefas directamente relacionadas co posto ofertado nunha Entidade
Privada............................…......0,10 Puntos.
FASE DE OPOSICIÓN: Proba Práctica. (Máximo 6,00 Puntos)
Realizarase unha ou varias probas prácticas sobre as funcións a realizar.
OITAVA.-APORTACIÓN DE DOCUMENTOS
No prazo de dous días hábiles seguintes á data de publicación do resultado de selección, o aspirante proposto
deberá xustificar que reúnen os requisitos esixidos na base 3ª desta convocatoria, presentando documentos que
non foran xa presentados xunto coa solicitude para tomar parte neste proceso selectivo, é dicir:
a) Certificación acreditativa de non padecer enfermidade ou limitación física ou psíquica que impida o normal
desenvolvemento da súa función.
b) Declaración xurada de non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das
Administracións Públicas, nin atoparse inhabilitado por sentenza firme para o exercicio de funcións públicas.
c) Declaración xurada de non atoparse incurso en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade que
determine a lexislación vixente.
Se o aspirante proposto tivese a condición de diversidade funcional acreditará mediante certificado
correspondente, que reúne as condicións necesarias para desempeñar as funcións da praza.
Se no prazo sinalado, salvo casos de forza maior, algún dos aspirantes propostos non presentara a súa
documentación ou non acreditara reunir os requisitos esixidos, non se poderá proceder ao seu nomeamento,
quedando anuladas tódalas súas actuacións, sen prexuízo das responsabilidades en que puidera ter incorrido por
falsidade na instancia ou na documentación presentada para tomar parte neste proceso selectivo.
NOVENA.—NOMEAMENTO.
Unha vez presentada a documentación sinalada no apartado anterior, o Presidente da Corporación, fará o
nomeamento a favor das persoas propostas polo Tribunal Cualificador.
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DÉCIMA.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
A formalización dos contratos terá lugar dentro do prazo de cinco días hábiles, a contar desde a data de
publicación do acordo. Quen no prazo indicado non formalice o contrato sen causa xustificada quedará na
situación de cesante, con perda de tódolos dereitos derivados da convocatoria e do nomeamento conferido.
Mentres non se formalice o contrato e non se incorpore ao posto de traballo, o aspirante non terá dereito a
percepción económica de ningunha clase.
A persoa contratada estará obrigada a prestar a súa xornada de traballo na medida e forma requiridas polo interese
do servizo, con horario de mañá ou de tarde, ou mesmo fraccionado a xornada se fose preciso, e de acordo coa
lexislación aplicable.
UNDÉCIMA.- BOLSA DE EMPREGO.
Coa lista complementaria de reserva constituirase nunha bolsa de emprego, á que se acudirá para o caso de que
a praza contratada ao abeiro desta convocatoria quedase definitivamente vacante por algunha circunstancia ou
para realizar algunha substitución temporal con reserva de praza ( referida a esta praza)
DUODÉCIMA.—NORMAS FINAIS
Primeira.- Para todo o non previsto nestas bases, será de aplicación supletoria o establecido na Lei Estatuto Básico
do Empregado Público, na Lei reguladora das Bases do Réxime Local, na Lei de Administración Local de Galicia, na
Lei de medidas para a reforma da Función Publica, na Lei de emprego público de Galicia, no Real Decreto 896/1991,
sobre regras básicas e programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios
da Administración Local, no no Real Decreto 364/1995, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do
Persoal ao Servizo da Administración do Estado e na demais lexislación vixente que sexa de aplicación.

Terceira.- Tódolos actos administrativos derivados desta convocatoria, así como das actuacións dos tribunais
cualificadores, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei de
procedemento administrativo e normas vixentes concordantes.
A presentación de reclamacións non suspenderá a prosecución do proceso selectivo, salvo que así o decida o
órgano convocante do mesmo.
Cuarta.- Contra as presentes bases e a resolución que as aproba, que pon fin á vía administrativa, poderase
interpoñer RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante o Xulgado Contencioso Administrativo, no prazo de
dous meses, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria.
Con carácter potestativo e previo, poderá interpoñerse RECURSO DE REPOSICIÓN ante o mesmo órgano que
adoptou o acordo de aprobación, no prazo de un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio
da convocatoria. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo ata que se resolva
expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.
Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro que estime procedente.
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Segunda.- Agás a convocatoria, que se publicará segundo se establece na base 4ª, os sucesivos actos e
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taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na sede electrónica do Concello.
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ANEXO I (modelo de instancia)

D./D.ª............................................................................................................................................................, con
DNI.............................................,
nado/-a
........................(data
nacemento),
veciño/-a
de...........................................,
con
enderezo
a
efectos
de
notificación
en.........................................................................................................................................
teléfono...............................................................,

EXPÓN:

Que desexa ser admitido/-a á proba selectiva de acceso para a cobertura de unha praza de
□ OPERARIO – CONDUTOR (OFICIAL 1ª) PARA O MANEXO DE TRACTOR DESBROZADOR DO SERVIZO
DE PROTECCIÓN DE ESPAZOS NATURAIS E PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Que coñece e acepta as bases que rexerán para a dita convocatoria, e declara que reúne todos e cada un dos
requisitos esixidos, referidos á finalización do prazo sinalado para a presentación de instancias.

(relación de documentación esixida e de méritos alegados)

Polo tanto SOLICITA:

Que se teña por presentada a correspondente solicitude no prazo establecido e se lle admita a tomar parte nas
probas selectivas para o/os posto/s arriba indicado/s.

O Valadouro, .........., de ......................... de 2019
(sinatura)

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DO VALADOURO
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O Valadouro, 5 de xullo de 2019.- O Alcalde, Edmundo Maseda Maseda.
R. 2067

Anuncio
BASES PARA O PROCESO SELECTIVO AO OBXECTO DE CUBRIR, DOUS POSTOS DE XEFE DE BRIGADA PARA O
SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS , DO CADRO DE PERSOAL LABORAL
TEMPORAL DO CONCELLO DO VALADOURO NO MARCO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO
ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E O CONCELLO DE O VALADOURO DURANTE O ANO 2019,
COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER)
NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020.
1.- OBXECTO DAS BASES: Selección de Persoal Laboral Temporal ó abeiro do artigo 15.1.a) do Real Decreto
Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
2.- RELACIÓN XURÍDICA: Persoal Laboral temporal (contrato de obra ou servizo determinado)
3.- CARACTERÍSTICAS DO POSTO DE TRABALLO:
3.1.- DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe de Brigada
3.2.- GRUPO DE COTIZACIÓN: 3
3.3.- CATEGORÍA PROFESIONAL: Encargado de equipo

3.5.- RETRIBUCIÓNS: O/A Aspirante seleccionado/a percibirá as retribucións establecidas no convenio colectivo
para a regulación das condicións de traballo do persoal laboral ó servizo do concello de O Valadouro co seguinte
desglose bruto mensual:
a) Salario Base: 928,88€
b) Complemento Salarial: 91,18€
c) Parte proporcional Paga Extra: 154,81€.
4.- ADSCRICIÓN: Á brigada de prevención e defensa contra incendios forestais. A cobertura realizase con carácter
excepcional por considera-la urxente e inaprazable dentro do convenio de colaboración subscrito entre a
Consellería do Medio Rural e o Concello de Valadouro (O) para a participación na prevención e defensa contra
incendios forestais durante o ano 2019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.
A Lei 3/2007, do 9 de abril, de Prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, modificada pola
disposición derradeira primeira da Lei 7/2012 do 28 de xuño de Montes establece as medidas preventivas que
faciliten a loita contra o lume e que sirvan así mesmo para a posta en valor da potencialidade produtiva, ecolóxica
e social do monte galego como base do desenvolvemento sustentable do medio rural. O artigo 8 establece que
as administracións públicas de Galicia colaborarán entre si e cooperarán nas tarefas de prevención e loita contra
os incendios forestais, achegando os medios materiais, económicos e humanos á súa disposición.
Os incendios forestais son unha amenaza que afecta hoxe en día, de xeito xeral, non só o patrimonio forestal
público ou privado (tanto montes de particulares, montes veciñais en man común e montes de varas) senón
tamén aos recursos naturais e ao mantemento e desenvolvemento da actividade humana no medio rural, ademais
de comprometer a sustentabilidade económica e social de Galiza o que require o compromiso de todas as
Administracións, en particular a autonómica e local e o conxunto da cidadanía . Compre pois, un enfoque global
na actuación preventiva ante os incendios forestais, de xeito que as medidas que se implementen abrangan todo
o territorio aínda que, para unha maior eficacia do uso dos recursos, hai que priorizar as zonas clasificadas polo
Goberno galego como de medio e alto risco de acordo cos seus plans de prevención e defensa contra incendios
forestais. En todo caso, cómpre lembrar que todas as entidades locais de Galicia, segundo o disposto na orde do
18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal, están
declarados de alto ou medio risco de incendio, polo que poden ser obxecto de financiación con FEADER.
A brigada integrarase no dispositivo de emerxencias do Distrito Forestal onde se sitú e a entidade local,
priorizando a actuación da brigada na extinción de incendios forestais respecto de outros traballos, segundo o
disposto no artigo 47 da Lei 43/2003, de montes e no artigo 48.6 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra
os incendios forestais. Así mesmo, cando concorran razóns extraordinarias de emerxencia, o órgano autonómico
poderá decidir a mobilización destes medios fora do seu termo municipal, conforme ó previsto no PLADIGA no
que expresamente se prevé como se producirá a coordinación en tales supostos.
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3.4.- TIPO DE XORNADA: Xornada completa (37,5 horas semanais, segundo se reflicte no convenio colectivo de
condicións de traballo do persoal laboral do Concello do Valadouro). A xornada laboral desenvolverase no horario
que demande o servizo e con plena dispoñibilidade, incluíndo nela os traballos en domingos, festivos e festas
locais, así como as quendas de noite necesarias.
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A integración no dispositivo do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais realizarase baixo o
mando único descrito no PLADIGA. Os traballos de extinción serán marcados sempre por persoal do Servizo de
Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais ao responsable da brigada. A brigada debe en todo momento
colaborar e coordinarse co despregue de medios do Distrito Forestal.
A brigada asemade das labores de extinción que lle poidan ser encomendadas levará a cabo labores de
prevención de incendios forestais encamiñadas a diminuir o risco de propagación e minorar os danos dos
incendios forestais no caso de producirse. Estes traballos consistirán na roza, rareo e eliminación de restos nos
tres meses de operatividade da brigada e desenvolveranse en vías e camiños forestais, áreas cortalumes ou nas
súas faixas de xestión da biomasa de titularidade municipal, ou en superficies sobre as cales a entidade local
teña cesión de aproveitamento, uso e/ou disfrute realizada por parte das persoas responsables de acordo co
artigo 21 ter da lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia ou
superficies de propietario descoñecido, previa acreditación de dita condición. Todo elo cando non sexa posible
a mecanización de ditos traballos.
5.- FUNCIÓNS DO POSTO DE TRABALLO:
De conformidade co PLADIGA 2019 son funcións do xefe de brigada:
Misións: En materia de prevención e defensa contra incendios forestais dentro do Distrito Forestal
 Responsabilizarase dos medios materiais postos a súa disposición.
 Será o responsable do adecuado funcionamento do persoal ao seu cargo, de acordo coas instrucións recibidas
en cada momento.
 Manterá unha lista do persoal e medios ao seu cargo.
 Impartirá a instrución e o adestramento ao persoal da súa brigada para a prevención e extinción.

 Terá coñecemento e práctica das especialidades elementais (mochilas de extinción, retardantes, motoserra,
rozadora,...).
 Utilizará a maquinaria e apeiros de manexo manual propio das tarefas encomendadas de defensa contra
incendios.
 Será o responsable das comunicacións da súa brigada co operativo e coa organización da prevención e defensa
contra incendios forestais. Empregará para iso os equipos de comunicación encomendados.
 Observará e velará polo cumprimento das normas de seguridade e prevención de riscos laborais do persoal ao
seu cargo.
 Vixiará o mantemento do vehículo e asegurará o seu estado de operatividade (carburante, auga, no seu caso
anticonxelante, presión de pneumáticos, etc.) obrigando ao/á Bombeiro/a forestal condutor/a a realizar a revisión
diaria.
 Deberá conducir vehículos cando o demanden as necesidades do servizo.
 Deberá realizar un parte diario dos traballos realizados pola súa brigada.
 Deberá comunicar o CCD, ao entrar de servizo, o número de compoñentes operativos da brigada nesa data.
 Verificará que a estiba do material de extinción no vehículo é axeitada, efectuando un reconto ao rematar cada
extinción e solicitando á Xefatura de Distrito a reposición do deteriorado unha vez rematada a xornada.
 Constituirase en DTE cando actúe illadamente a brigada ou o binomio Brigada - Vehículo motobomba. No caso
de que actúen conxuntamente varias brigadas o CCD nomeará ao Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada que se
constituirá como DTE.
 Comunicará periodicamente ao DTE, e cando lle sexa solicitado, a situación do lume no seu ámbito de actuación,
así como o desenvolvemento dos traballos encomendados.
 No caso de que a brigada sexa o primeiro medio operativo en achegarse a un novo lume, comunicará coa maior
brevidade posible ao Distrito Forestal ou mando intermedio correspondente, unha análise de situación do lume.
 Vixiará o estado físico e anímico do persoal ao seu cargo.
 Deberá saber ler o plano e localizar o punto de actuación.
 Facilitará mensualmente á Xefatura de Distrito ou ao CCD, a relación de todas as intervencións levadas a cabo.
 Todas aquelas outras relacionadas coa prevención, detección e extinción de incendios forestais.
 Realizará os labores silvícolas e medio ambientais encomendados.
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 Dirixirá e participará nas labores de prevención e extinción, e en todos aqueles traballos de prevención que lle
sexan encomendados.
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 Será o responsable da correcta execución das tarefas asignadas polo/a DTE no saneamento e remate dos lumes
por parte da súa brigada.
 Será o responsable do mantemento do punto de encontro que lle sexa asignado.
 Participará na execución de queimas controladas.
 Aqueloutras tarefas que se van desenvolver tanto no ámbito da extinción como no da prevención segundo as
necesidades que en cada momento sexan prioritarias e recollidas na Resolución do 20 de outubro de 2008, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación do convenio
colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. (D.O.G. Nº 213 do 3 de novembro de 2008)
6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1.-As solicitudes para tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante instancia dirixida ao Sr. Alcalde, en
modelo que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación (Anexo III), nas que se fará constar que se reúnen todos
e cada un dos requisitos establecidos na base novena desta convocatoria.
2.- Os aspirantes con algunha diversidade funcional terán que indicalo na solicitude, acompañada da
correspondente documentación acreditativa. Así mesmo, terán que solicitar as posibles adaptacións de tempo e
medios para a realización dos exercicios nos que esta adaptación sexa necesaria.
3.-As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello do Valadouro no prazo de cinco (5) días hábiles
contados dende o día seguinte da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Tamén
se poderán presentar na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/15, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas; neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante
fax (982 574303) durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias
4.- A solicitude irá acompañada da seguinte documentación:

- Copia compulsada do permiso de conducir clase B.
- Relación dos méritos que aleguen para a súa avaliación na fase de concurso, que se acompañará da
documentación orixinal (ou fotocopias autenticadas) acreditativa dos mesmos.
Non se terán en conta nin serán valorados aqueles méritos que non estean acreditados na forma indicada.
Tampouco se terán en conta aqueles méritos que non se acrediten suficientemente no momento de rematar o
prazo de presentación de instancias.
Para que teñan validez neste proceso selectivo, tódolos documentos que se presenten deberán estar expedidos
nalgunha das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de Galicia (galego ou castelán). No caso de tratarse de
documentos expedidos noutras Comunidades Autónomas do Estado Español, para que teñan validez deberán estar
redactados en lingua castelá ou traducidos polo organismo competente da respectiva Comunidade. Tratándose de
documentos expedidos nun país estranxeiro, deberán estar traducidos, validados e apostilados pola
correspondente oficina diplomática española ou organismo competente.
Os aspirantes que non posúan a nacionalidade española e sexan nacionais dun Estado Membro da Unión Europea,
con dereito a participar nalgún proceso selectivo, deberán presentar unha fotocopia do Pasaporte ou documento
que acredite a súa identidade e nacionalidade. De ser o caso, tamén presentarán os documentos que confirmen o
vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo dunha persoa nacional doutro Estado co que
teña o dito vínculo. Así mesmo, deberán achegar unha declaración xurada ou promesa de dita persoa de que non
está separado de dereito do seu cónxuxe e, ser o caso, do feito de que o aspirante vive ás súas expensas ou de
que está ao seu cargo.
Os demais aspirantes estranxeiros, xunto coa fotocopia do seu Pasaporte en vigor, deberán acompañar copia do
documento que acredite que están habilitados a residir e a poder acceder sen limitación ao mercado laboral en
España.
Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderase que os interesados aceptan e
acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria.
Non poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas que teñan prestado servizos no Concello do
Valadouro con carácter temporal por un período de 21 meses nos últimos 27 meses, con independencia de que a
relación laboral tivera ou non continuidade no devandito período.
7.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
7.1. Rematado o prazo para presentalas instancias, o Alcalde ditará resolución no prazo máximo de dous días
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hábiles que conterá:
-a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos, con indicación, se é o caso, das causas de exclusión.
-a designación do tribunal cualificador e a data da súa constitución
-a data, hora e lugar en que se realizará a valoración de méritos.
Esta resolución publicarase de xeito íntegro no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web.
7.2. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, contado desde o seguinte ao da publicación
da antedita resolución, para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos.
7.3. Transcorrido o prazo de subsanación, as reclamacións, se as houbera, serán aceptadas ou rexeitadas mediante
resolución pública de Alcaldía, publicada no taboleiro de anuncios, aprobando a lista definitiva de admitidos e
excluídos.
7.4. De non haber excluídos ou se non se presentaran reclamacións, a lista provisional elevarase a definitiva
automaticamente.
7.5. Contra a resolución do alcalde pola que se declaren definitivamente excluídos do proceso selectivo, o
interesado poderá interpoñer recurso de reposición no prazo de un mes a contar dende o día seguinte á
publicación no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web da devandita resolución, ou ben directamente
o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses dende a citada data. Non se poderá interpoñer
recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o recurso de reposición ou se producise a
súa desestimación presunta.
7.6. A inclusión dos aspirantes nas listas de admitidos non supón, en ningún caso, o recoñecemento por parte
desta Administración Municipal de que aqueles reúnen os requisitos esixidos para ser contratados, requisitos que
se deberán acreditar segundo o establecido na base 6ª.
8.- DURACIÓN DO CONTRATO: ata o final da operatividade das brigadas de incendios na campaña de 2019.

a) Debera estar en posesión do título de Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Técnico Forestal, Técnico Superior en
Xestión e Organización de Recursos Naturais e Paisaxísticos, Técnico en Traballos Forestais e Conservación do
Medio Rural ou formación profesional equivalente.
b) Permiso de conducir clase B (deberá aportarse coa solicitude de participación no proceso selectivo).
c) Deberá aportar autorización para realizar a proba física de esforzo que deberán realizar xunto co
recoñecemento médico previo á contratación (Anexo I das presentes bases).
Non poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas que teñan prestado servizos no Concello de O
Valadouro con carácter temporal por un período de 21 meses nos últimos 27 meses, con independencia de que a
relación laboral tivera ou non continuidade en dito período.
10. NIVEL DE GALEGO ESIXIDO: CELGA 4.
11.- SISTEMA SELECTIVO: CONCURSO-OPOSICIÓN
11.1. FASE DE OPOSICIÓN.
11.1.1.- A fase de oposición consistirá na realización dun exame tipo test, que terá carácter obrigatorio, en que
haberá que responder a un cuestionario de 50 preguntas sobre os contidos do temario que se recolle no Anexo
II, cunha puntuación máxima de ata 30 puntos.
11.1.2.-Os aspirantes deberán presentarse para a realización do exercicio provistos do DNI ou dun documento
fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo do Tribunal de selección
11.1.3.-Cada pregunta formularase con tres respostas alternativas, das que solo unha será correcta. O exercicio
realizarase a porta cerrada coa única presencia dos/as opositores/as, os membros do Tribunal de Selección e as
persoas colaboradoras que este último designe, no seu caso. O tempo máximo para a realización deste exercicio
será de 40 minutos.
11.1.4.-Cada resposta correcta valorarase con 0,60 puntos, cada resposta incorrecta restará 0,30 puntos.
11.1.2.- Proba de Galego.
O artigo 51.2 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia establece que:
“[…], para darlle comprimento á normalización do idioma galego nas Administracións Públicas de Galicia e para
garantir o dereito ao uso do galego nas relacións coas Administracións Públicas no ámbito da Comunidade
Autónoma, así como a promoción do uso normal do Galego por parte dos poderes públicos de Galicia, nas probas
selectivas que se realicen para o acceso aos postos das Administracións Públicas incluídas no ámbito de aplicación
desta lei incluirase un exame de galego, agás para aquelas persoas que acrediten o coñecemento da lingua galega
consonte a normativa vixente. As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o carácter e, se é
o caso, a valoración do coñecemento da lingua galega.”.
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A proba consistirá na tradución dun texto en castelán para o galego ou en galego para o castelán.
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase con apto ou non apto.
Os/as aspirantes que acrediten posuír con anterioridade ao día en que remate o prazo de presentación de
solicitudes o nivel de galego esixido nas Bases específicas non terán que realizar esta proba.
11.1.3.- Adaptación de probas aos aspirantes que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
Aqueles aspirantes con discapacidade que se presenten á cota xeral ou a cota reservada a discapacitados poderán
solicitar as adaptacións e axustes razoables e necesarios de tempo e medios para a realización das probas,
debendo facelo constar na solicitude.
Estas adaptacións realizaranse conforme ao establecido na Orde 1822/2006, de 9 de xuño pola que se establecen
criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público
de persoas con discapacidade.
11.2.- FASE DE CONCURSO.
Rematada a fase de oposición, procederase a realizar a fase de concurso aos/ás aspirante/s.
11.2.1.- Baremo de méritos. O Tribunal puntuará os méritos acreditados polos aspirantes, conforme ao sinalado
no presente baremo:
A) Experiencia profesional.
Valorarase a experiencia profesional segundo os seguintes criterios ata un máximo de 10 puntos . Acreditarase a
través de certificación oficial de vida laboral actualizada e a copia do contrato ou certificado de empresa en que
consten as tarefas realizadas e a duración.

Os servizos prestados como xefe de brigada de incendios, coordinador técnico de grumir, ou similar valoraranse
a razón de 0,15 puntos por mes traballado se se prestaron nunha Administración Pública e de 0,07 puntos por
mes traballado se se prestaron nunha empresa privada.
B) Formación: Valorarase ata un máximo de 10 puntos.
B1) Cursos, xornadas, seminarios, congresos e similares relacionadas coas funcións da posto/función á que
se opta:
Os cursos de formación relacionados coa protección do ecosistema e efectos do lume, comportamento do lume,
técnicas de extinción, apertura dunha liña de defensa, mantemento de ferramentas, manexo da emisora,
seguridade e en xeral de protección de incendios valoraranse segundo a seguinte táboa:
TIPO DE CURSOS
Asistencia.
Aproveitamento.

PUNTUACIÓN POR HORA
0,035
0,070

A puntuación máxima neste apartado será de 9 puntos.
B2) Titulacións académicas:
A puntuación máxima neste apartado será de 1 puntos.
As titulacións académicas, incluídos os master oficiais, sempre que o Tribunal considere que están relacionados
coas funcións da praza valoraranse a criterio do Tribunal. Excluírase esta valoración a titulación académica que
se presente ao obxecto de acreditar o requisito de titulación para participar no proceso selectivo.
12.— TRIBUNAL CUALIFICADOR
Os membros do Tribunal Cualificador serán designados polo Sr. Alcalde – Presidente segundo o disposto no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado Público, e en atención ao principio de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros.
A totalidade dos seus membros deberá posuír un nivel de titulación igual ou superior á esixida para o aceso á
praza obxecto desta convocatoria.
Deberá tenderse na súa composición, á paridade entre home e muller.
A pertenza ao mesmo será sempre a título individual non podendo ostentarse esta en representación ou por conta
de ninguén.
Non poderán formar parte do Tribunal os funcionarios ou laborais que realizaran tarefas de preparación de
aspirantes a probas selectivas nos cinco anos anteriores á convocatoria.
O tribunal de selección poderá dispoñer a incorporación de asesores especialistas, para todas ou algunhas das
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probas, que colaborarán co órgano de selección exclusivamente no exercicio das súas especialidades técnicas sen
que sexan integrantes do Tribunal, correspondéndolle o asesoramento e ilustración do parecer dos seus membros.
O tribunal cualificador estará integrado do seguinte feito:
Presidente: Un funcionario de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
Secretario: O da Corporación, funcionario ou persoal laboral. Con voz e voto.
Vogal: Un funcionario de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
En ningún caso poderán formar parte do Tribunal funcionarios interinos ou persoal laboral temporal.(art. 60
TREBEP e art. 59 da Lei 2/2015, de Emprego Público de Galicia)
A súa composición farase pública na mesma resolución da Alcaldía pola que se aproba a lista provisional de
admitidos e excluídos.
Os membros do Tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo á autoridade convócante, cando concorra
algunha das circunstancias previstas no art. 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público. Así mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorra algunha das
circunstancias previstas no artigo 24 da lei citada.
O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos seus membros. En todo caso,
será precisa a asistencia do Presidente e Secretario.
O Tribunal Cualificador queda autorizado para resolver as dúbidas que se presenten e para tomar os acordos
necesarios para a boa orde do proceso selectivo, en todo o non previsto nestas bases.
13.- RECOÑECEMENTO MÉDICO E PROBA FÍSICA DE ESFORZO.

13.2.- A non superación do recoñecemento médico ou da proba física de esforzo será causa de non contratación
do traballador/a seleccionado/a.
14.- REALIZACIÓN DUN CURSO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS.
14.1.- Os compoñentes da brigada virán obrigados a realizar un curso teórico-práctico de formación sobre
prevención e defensa contra incendios forestais de 16 horas que será impartido por persoal competente na
materia do curso: enxeñeiro de montes ou enxeñeiro técnico forestal.
14.2.- Co obxecto de perfeccionar e dar continuidade á formación deste persoal, este curso será obrigatorio,
aínda que os seleccionados xa o recibisen en anos anteriores.
14.3.- A non realización do curso de formación suporá o cese do traballador por incumprimento desta base.
14.4.- O Curso de formación versará sobre as seguintes materias coa distribución horaria que se recomenda:
· A defensa contra os incendios forestais en Galicia, 1hora.
· Comportamento do lume. Factores que inflúen na evolución do lume, 1 hora
· Ferramentas, 1 hora.
· Extinción e liquidación, 1,5 horas.
· Conducción de vehículos todoterreo, 0,5 horas
· Seguridade laboral en incendios forestais, 1 hora.
· Primeiros Auxilios, 2 horas.
· Traballo co vehículo motobomba 2,5 horas.
· Liñas de defensa e ferramentas, 2,5 horas.
· EPI e comunicacións, 1 hora.
· Seguridade e saúde e Partes, 1 hora.
· Medios aéreos, embarque e desembarque. Posición de seguridade en descargas, 1 hora.
15.—NORMAS FINAIS
Primeira.- Para todo o non previsto nestas bases, será de aplicación supletoria o establecido na Lei Estatuto Básico
do Empregado Público, na Lei reguladora das Bases do Réxime Local, na Lei de Administración Local de Galicia, na
Lei de medidas para a reforma da Función Publica, na Lei de emprego público de Galicia, no Real Decreto 896/1991,
sobre regras básicas e programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios
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13.1.- Os aspirantes seleccionados estarán obrigados a realizar antes da súa contratación un recoñecemento
médico e unha proba física de esforzo (proba do banco) nos días, horas e lugares que unilateralmente estableza
o Concello de O Valadouro.
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da Administración Local, no no Real Decreto 364/1995, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do
Persoal ao Servizo da Administración do Estado e na demais lexislación vixente que sexa de aplicación.
Segunda.- Agás a convocatoria, os sucesivos actos e comunicacións que se deriven da celebración do proceso
selectivo faranse públicos, exclusivamente, a través do taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na sede
electrónica do Concello.
Terceira.- Tódolos actos administrativos derivados desta convocatoria, así como das actuacións dos tribunais
cualificadores, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei de
procedemento administrativo e normas vixentes concordantes.
A presentación de reclamacións non suspenderá a prosecución do proceso selectivo, salvo que así o decida o
órgano convocante do mesmo.
Cuarta.- Contra as presentes bases e a resolución que as aproba, que pon fin á vía administrativa, poderase
interpoñer RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante o Xulgado Contencioso Administrativo, no prazo de
dous meses, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria.
Con carácter potestativo e previo, poderá interpoñerse RECURSO DE REPOSICIÓN ante o mesmo órgano que
adoptou o acordo de aprobación, no prazo de un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio
da convocatoria. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo ata que se resolva
expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.
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Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro que estime procedente.
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ANEXO I.CONSENTIMENTO CON COÑECEMENTO DE CAUSA.

DON ........................................., con D.N.I ............................................., como parte do proceso de selección
dun XEFE DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PARA O CONCELLO DE
O VALADOURO COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020
COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) entendo que se
me pedirá levar a cabo diversas probas para valorar o meu nivel de aptitude biolóxica en caso de resultar
seleccionado.
Entendo que teño liberdade para formular calquera pregunta sobre calquera proba. Se por algún motivo non
poido realizar algunha proba informarei ó administrador.
Existen certos riscos asociados á realización das probas entre eles respostas anormais da tensión arterial ou da
frecuencia cardíaca, trastornos nos latidos cardíacos, desmaios e en casos raros, ataques cardíacos, apoplexía
ou morte.
Posto que o meu estado de saude pode afectar directamente á miña seguridade durante o exercicio, poñerei ó
corrente ó administrador de tódolos meus problemas de saúde. Asimesmo informarei con prontitude sobre
calquera molestia ou dor asociados cunha determinada proba ós administradores.

Igualmente autorizo ó Concello a realizar todas as probas necesarias para verificar o cumprimento das condicións
de capacidade funcional necesarias para o desenvolvemento do posto de traballo mediante a realización do
pertinente recoñecemento médico incluidas probas de alcoholemia e toxicolóxicas. A información sobre a miña
persoa e estado de saúde resultante de dito recoñecemento terá a consideración de datos de carácter persoal
incorporándose ó expediente de selección e non será revelada a ningún extrano sen a miña autorización escrita.
Lin e acepto este formulario e dou o meu consentimento escrito para participar neste proceso de selección.

O Valadouro a de

de 2019.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO.

Anuncio publicado en: Num BOP 158 año 2019 (11/07/2019
(10/07/2019 08:00:00)
14:25:31)

A inscrición para participar no proceso de selección é voluntaria e entendo que son libre de retirarme de calquera
proba, en calquer momento por razóns de saúde.
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ANEXO II.TEMARIO.
Parte Primeira. Materias Comúns.
Tema 1.- A Constitución española de 1978. Estrutura e principios xerais. A reforma da Constitución.
Tema 2.- As Comunidades autónomas na Constitución de 1978. Especial referencia ó Estatuto de Autonomía de Galicia.
Tema 3.- O municipio. Concepto e elementos. O termo municipal. A poboación. Especial referencia o empadroamento.
Tema 4.- Sometemento da Administración á Lei e o Dereito. Fontes do dereito administrativo: especial referencia a lei e os
regulamentos.
Tema 5.- A potestade regulamentaria na esfera local: Ordenanzas. Regulamentos e Bandos.
Tema 6.- Os contratos da Administración Local. Criterios de distinción. Competencia e requisitos para contratar coa
administración.
Tema 7.- O persoal ó servizo das entidades locais: concepto e clases. Dereitos, deberes e incompatibilidades.
Tema 8.- A Lei 3/2007, do 9 de abril, de Prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
Tema 9.- A Lei 7/2012 de 28 de xuño de Montes.
Parte Segunda. Materias específicas.
Tema 10.- O incendio forestal. O fenómeno do lume. Formas e partes dun incendio
Tema 11.- A propagación do lume. Formas de transmisión do calor.
Tema 12.- Tipos de incendios.
Tema 13.- Factores que determinan o comportamento do lume (I): Os combustibles vexetais. Grado de combustibilidade.
Tema 14.- Factores que determinan o comportamento do lume (II): Os factores climatolóxicos. O vento. A humidade. A
temperatura.

Tema 16.- A predicción do comportamento do lume. Variables a considerar.
Tema 17.- A vixiancia nos Incendios Forestais (I): Vixiancia terrestre fixa.
Tema 18.- A vixiancia nos Incendios Forestais (II): Vixiancia terrestre móbil
Tema 19.- A vixiancia nos Incendios Forestais (III): A vixiancia preventiva e as causas dos incendios.
Tema 20.- A detección dos incendios. Accións básicas. Contido da información. Transmisión da información.
Tema 21.- O equipo radio-transmisor.
Tema 22.- O combate do lume (I): Principios básicos da extinción. Fases da extinción.
Tema 23.- O combate do lume (II): Métodos de ataque directo.
Tema 24.- O combate do lume (III): Métodos de ataque indirecto.
Tema 25.- O combate do lume (IV): A liña de defensa. O Cortalumes.
Tema 26.- O combate do lume (V): O emprego da auga e retardantes químicos.
Tema 27.- O combate do lume (VI): Ferramentas para a extinción.
Tema 28.- A seguridade do persoal na extinción (I): O lume como factor de risco. Outros factores de risco.
Tema 29.- A seguridade do persoal na extinción (II): Medidas e medios para a protección persoal. Equipos de protección
individual.
Tema 30.- A seguridade do persoal na extinción (III): Normas de seguridade de carácter xeral. Normas de seguridade en uso de
ferramentas e medios mecánicos.
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Tema 15.- Factores que determinan o comportamento do lume (III): A topografía do terreo. A pendente. A exposición. O relieve.
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ANEXO III (modelo de instancia)
D./D.ª............................................................................................................................................................, con
DNI.............................................,
nado/-a
........................(data
nacemento),
veciño/-a
de...........................................,
con
enderezo
a
efectos
de
notificación
en.........................................................................................................................................
teléfono...............................................................,
EXPÓN:
Que desexa ser admitido/-a á proba selectiva de acceso para a cobertura de duas prazas de
□ Xefe de Brigada para o Servizo de prevención e extinción de incendios forestais.

Polo tanto SOLICITA:
Que se teña por presentada a correspondente solicitude no prazo establecido e se lle admita a tomar parte nas
probas selectivas para o/os posto/s arriba indicado/s.

O Valadouro, ..........,de ......................... de 2019
(sinatura)

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DO VALADOURO
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Que coñece e acepta as bases que rexerán para a dita convocatoria, e declara que reúne todos e cada un dos
requisitos esixidos, referidos á finalización do prazo sinalado para a presentación de instancias.
Que achega coa solicitude a seguinte documentación ou xustificantes esixidos polas bases que rexen a
convocatoria así como os xustificantes dos méritos alegados:
(relación de documentación esixida e de méritos alegados)
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O Valadouro 05 de xullo de 2019.- O Alcalde, Edmundo Maseda Maseda.
R. 2068

Anuncio
BASES PARA O PROCESO SELECTIVO AO OBXECTO DE CUBRIR, DOUS POSTOS DE PEÓN CONDUTOR PARA O
SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS , DO CADRO DE PERSOAL LABORAL
TEMPORAL DO CONCELLO DO VALADOURO NO MARCO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO
ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E O CONCELLO DE O VALADOURO DURANTE O ANO 2019,
COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER)
NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020.
1.- OBXECTO DA BASES ESPECÍFICAS: Selección de Persoal Laboral Temporal ao abeiro do artigo 15.1.a) do Real
Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos
Traballadores.
2.- RELACIÓN XURÍDICA: Persoal Laboral temporal (contrato de obra ou servizo determinado)
3.- CARACTERÍSTICAS DO POSTO DE TRABALLO:
3.1.- DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Peón-Condutor incendios.
3.2.- GRUPO DE COTIZACIÓN: 8

3.4.- TIPO DE XORNADA: Xornada completa (37,5 horas semanais, segundo se reflicte no convenio colectivo de
condicións de traballo do persoal laboral do Concello do Valadouro). A xornada laboral desenvolverase no horario
que demande o servizo e con plena dispoñibilidade, incluíndo nela os traballos en domingos, festivos e festas
locais, así como as quendas de noite necesarias.
3.5.- RETRIBUCIÓNS: O/A Aspirante seleccionado/a percibirá as retribucións establecidas no convenio colectivo
para a regulación das condicións de traballo do persoal laboral ó servizo do concello de O Valadouro co seguinte
desglose bruto mensual:
a) Salario Base: 719,32 €
b) Complemento Salarial: 240,21€
c) Parte proporcional Paga Extra: 119,89€.
4.- ADSCRICIÓN: Á brigada de prevención e defensa contra incendios forestais. A cobertura realizase con carácter
excepcional por considera-la urxente e inaplazable dentro do convenio de colaboración subscrito entre a
Consellería do Medio Rural e o Concello de Valadouro (O) para a participación na prevención e defensa contra
incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.
A Lei 3/2007, do 9 de abril, de Prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, modificada pola
disposición derradeira primeira da Lei 7/2012 do 28 de xuño de Montes establece as medidas preventivas que
faciliten a loita contra o lume e que sirvan así mesmo para a posta en valor da potencialidade produtiva, ecolóxica
e social do monte galego como base do desenvolvemento sustentable do medio rural. O artigo 8 establece que as
administracións públicas de Galicia colaborarán entre si e cooperarán nas tarefas de prevención e loita contra os
incendios forestais, achegando os medios materiais, económicos e humanos á súa disposición.
Os incendios forestais son unha amenaza que afecta hoxe en día, de xeito xeral, non só o patrimonio forestal
público ou privado (tanto montes de particulares, montes veciñais en man común e montes de varas) senón tamén
aos recursos naturais e ao mantemento e desenvolvemento da actividade humana no medio rural, ademais de
comprometer a sustentabilidade económica e social de Galiza o que require o compromiso de todas as
Administracións, en particular a autonómica e local e o conxunto da cidadanía . Compre pois, un enfoque global
na actuación preventiva ante os incendios forestais, de xeito que as medidas que se implementen abrangan todo
o territorio aínda que, para unha maior eficacia do uso dos recursos, hai que priorizar as zonas clasificadas polo
Goberno galego como de medio e alto risco de acordo cos seus plans de prevención e defensa contra incendios
forestais. En todo caso, cómpre lembrar que todas as entidades locais de Galicia, segundo o disposto na orde do
18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal, están
declarados de alto ou medio risco de incendio, polo que poden ser obxecto de financiación con FEADER.
A brigada integrarase no dispositivo de emerxencias do Distrito Forestal onde se situe a entidade local, priorizando
a actuación da brigada na extinción de incendios forestais respecto de outros traballos, segundo o disposto no
artigo 47 da Lei 43/2003, de montes e no artigo 48.6 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios
forestais. Así mesmo, cando concorran razóns extraordinarias de emerxencia, o órgano autonómico poderá decidir
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a mobilización destes medios fora do seu termo municipal, conforme ó previsto no PLADIGA no que expresamente
se prevé como se producirá a coordinación en tales supostos.
A integración no dispositivo do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais realizarase baixo o
mando único descrito no PLADIGA. Os traballos de extinción serán marcados sempre por persoal do Servizo de
Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais ao responsable da brigada. A brigada debe en todo momento
colaborar e coordinarse co despregue de medios do Distrito Forestal.
A brigada asemade das labores de extinción que lle poidan ser encomendadas levará a cabo labores de prevención
de incendios forestais encamiñadas a diminuir o risco de propagación e minorar os danos dos incendios forestais
no caso de producirse. Estes traballos consistirán na roza, rareo e eliminación de restos nos tres meses de
operatividade da brigada e desenvolveranse en vías e camiños forestais, áreas cortalumes ou nas súas faixas de
xestión da biomasa de titularidade municipal, ou en superficies sobre as cales a entidade local teña cesión de
aproveitamento, uso e/ou disfrute realizada por parte das persoas responsables de acordo co artigo 21 ter da lei
3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia ou superficies de propietario
descoñecido, previa acreditación de dita condición. Todo elo cando non sexa posible a mecanización de ditos
traballos.
5.- FUNCIÓNS DO POSTO DE TRABALLO:
Segundo o PLADIGA 2019 son as seguintes: (Bombeiro/a forestal condutor/a do SPDCIF)
- Coñecemento básico da loita contra incendios forestais.
- Coñecemento xeral dos medios que usa a brigada.
- Coñecemento e práctica das especialidades elementais (mochilas de extinción, retardantes, motoserra, rozadora,
tendido de mangueiras ...).
-Utilizará a maquinaria e apeiros de manexo manual propio das tarefas encomendadas de defensa contra
incendios.

- Ocuparase de levar a cabo as obras de construción, mellora e mantemento de infraestruturas da defensa contra
incendios.
- Conducirá os vehículos dedicados ao transporte das brigadas e materiais do servizo.
-Dirixirá e participará no tendido de mangueira na ausencia do/da Xefe/a de Brigada.
- Manexará o portófono.
- Utilizará a maquinaria e apeiros de manexo manual propio das tarefas encomendadas de defensa contra
incendios.
- Participará na execución de queimas controladas.
- Observará e cumprirá as normas de seguridade e prevención de riscos laborais.
- Aqueloutras tarefas que se van desenvolver tanto no ámbito da extinción como no da prevención segundo as
necesidades que en cada momento sexan prioritarias e recollidas na Resolución do 20 de outubro de 2008, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación do convenio
colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. (D.O.G. Nº 213 do 3 de novembro de 2008).
6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1.-As solicitudes para tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante instancia dirixida ao Sr. Alcalde, en
modelo que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación (Anexo II), nas que se fará constar que se reúnen todos
e cada un dos requisitos establecidos na base novena desta convocatoria.
2.- Os aspirantes con algunha diversidade funcional terán que indicalo na solicitude, acompañada da
correspondente documentación acreditativa. Así mesmo, terán que solicitar as posibles adaptacións de tempo e
medios para a realización dos exercicios nos que esta adaptación sexa necesaria.
3.-As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello do Valadouro no prazo de cinco (5) días hábiles
contados dende o día seguinte da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Tamén
se poderán presentar na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/15, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas; neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante
fax (982 574303) durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias
4.- A solicitude irá acompañada da seguinte documentación:
- Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo.
- Copia compulsada do permiso de conducir clase B.
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- Relación dos méritos que aleguen para a súa avaliación na fase de concurso, que se acompañará da
documentación orixinal (ou fotocopias autenticadas) acreditativa dos mesmos.
Non se terán en conta nin serán valorados aqueles méritos que non estean acreditados na forma indicada.
Tampouco se terán en conta aqueles méritos que non se acrediten suficientemente no momento de rematar o
prazo de presentación de instancias.
Para que teñan validez neste proceso selectivo, tódolos documentos que se presenten deberán estar expedidos
nalgunha das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de Galicia (galego ou castelán). No caso de tratarse de
documentos expedidos noutras Comunidades Autónomas do Estado Español, para que teñan validez deberán estar
redactados en lingua castelá ou traducidos polo organismo competente da respectiva Comunidade. Tratándose de
documentos expedidos nun país estranxeiro, deberán estar traducidos, validados e apostilados pola
correspondente oficina diplomática española ou organismo competente.
Os aspirantes que non posúan a nacionalidade española e sexan nacionais dun Estado Membro da Unión Europea,
con dereito a participar nalgún proceso selectivo, deberán presentar unha fotocopia do Pasaporte ou documento
que acredite a súa identidade e nacionalidade. De ser o caso, tamén presentarán os documentos que confirmen o
vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo dunha persoa nacional doutro Estado co que
teña o dito vínculo. Así mesmo, deberán achegar unha declaración xurada ou promesa de dita persoa de que non
está separado de dereito do seu cónxuxe e, ser o caso, do feito de que o aspirante vive ás súas expensas ou de
que está ao seu cargo.
Os demais aspirantes estranxeiros, xunto coa fotocopia do seu Pasaporte en vigor, deberán acompañar copia do
documento que acredite que están habilitados a residir e a poder acceder sen limitación ao mercado laboral en
España.

Non poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas que teñan prestado servizos no Concello do
Valadouro con carácter temporal por un período de 21 meses nos últimos 27 meses, con independencia de que a
relación laboral tivera ou non continuidade en dito período.
7.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
7.1. Rematado o prazo para presentalas instancias, o Alcalde ditará resolución no prazo máximo de dous días
hábiles que conterá:
-a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos, con indicación, se é o caso, das causas de exclusión.
-a designación do tribunal cualificador e a data da súa constitución
-a data, hora e lugar en que se realizará a valoración de méritos.
Esta resolución publicarase de xeito íntegro no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web.
7.2. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, contado desde o seguinte ao da publicación
da antedita resolución, para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos.
7.3. Transcorrido o prazo de subsanación, as reclamacións, se as houbera, serán aceptadas ou rexeitadas mediante
resolución pública de Alcaldía, publicada no taboleiro de anuncios, aprobando a lista definitiva de admitidos e
excluídos.
7.4. De non haber excluídos ou se non se presentaran reclamacións, a lista provisional elevarase a definitiva
automaticamente.
7.5. Contra a resolución do alcalde pola que se declaren definitivamente excluídos do proceso selectivo, o
interesado poderá interpoñer recurso de reposición no prazo de un mes a contar dende o día seguinte á
publicación no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web da devandita resolución, ou ben directamente
o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses dende a citada data. Non se poderá interpoñer
recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o recurso de reposición ou se producise a
súa desestimación presunta.
7.6. A inclusión dos aspirantes nas listas de admitidos non supón, en ningún caso, o recoñecemento por parte
desta Administración Municipal de que aqueles reúnen os requisitos esixidos para ser contratados, requisitos que
se deberán acreditar segundo o establecido na base 6ª.
8.- DURACIÓN DO CONTRATO: ata o final da operatividade das brigadas de incendios na campaña de 2019.
9.- REQUISITOS INDISPENSABLES.
a) Estar en posesión do certificado de escolaridade, certificado de estudios primarios ou equivalente.
b) Permiso de conducir clase B (deberá aportarse coa solicitude de participación no proceso selectivo).
c) Deberá aportar autorización para realizar a proba física de esforzo que deberán realizar xunto co recoñecemento
médico previo á contratación (Anexo I das presentes bases).
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Non poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas que teñan prestado servizos no Concello de O
Valadouro con carácter temporal por un período de 21 meses nos últimos 27 meses, con independencia de que a
relación laboral tivera ou non continuidade en dito período.
10. NIVEL DE GALEGO ESIXIDO: CELGA 2.
11.- SISTEMA SELECTIVO: CONCURSO-OPOSICIÓN
11.1. FASE DE OPOSICIÓN.
Valorarase cun máximo de 30 puntos.
Constará das seguintes probas:
11.1.1.- Proba práctica.
Os aspirantes deberán presentarse para a realización do exercicio provistos do DNI ou dun documento fidedigno
acreditativo da súa identidade, a xuízo do Tribunal de selección.
Consistirá na realización dunha proba de aptitude profesional encamiñada a demostrar a capacidade da persoa
para a realización das funcións do posto de traballo enumeradas na Base 5 e na que se valorará a calidade e
rapidez na execución das tarefas e manexo de maquinaria e apeiros así como das especialidades elementais
(mochilas de extinción, retardantes, motoserra, desbrozadora, tendido de mangueiras, etc).
Esta proba é obrigatoria cualificándose ata un máximo de 30 puntos.
11.1.2.- Proba de Galego.

“[…], para darlle comprimento á normalización do idioma galego nas Administracións Públicas de Galicia e para
garantir o dereito ao uso do galego nas relacións coas Administracións Públicas no ámbito da Comunidade
Autónoma, así como a promoción do uso normal do Galego por parte dos poderes públicos de Galicia, nas probas
selectivas que se realicen para o acceso aos postos das Administracións Públicas incluídas no ámbito de aplicación
desta lei incluirase un exame de galego, agás para aquelas persoas que acrediten o coñecemento da lingua galega
consonte a normativa vixente. As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o carácter e, se é
o caso, a valoración do coñecemento da lingua galega.”.
A proba consistirá na tradución dun texto en castelán para o galego ou en galego para o castelán.
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase con apto ou non apto.
Os/as aspirantes que acrediten posuír con anterioridade ao día en que remate o prazo de presentación de
solicitudes o nivel de galego esixido nas Bases específicas non terán que realizar esta proba.
11.1.3.- Adaptación de probas aos aspirantes que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
Aqueles aspirantes con discapacidade que se presenten á cota xeral ou a cota reservada a discapacitados poderán
solicitar as adaptacións e axustes razoables e necesarios de tempo e medios para a realización das probas,
debendo facelo constar na solicitude.
Estas adaptacións realizaranse conforme ao establecido na Orde 1822/2006, de 9 de xuño pola que se establecen
criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público
de persoas con discapacidade.
11.2.- FASE DE CONCURSO.
Rematada a fase de oposición, procederase a realizar a fase de concurso aos/ás aspirante/s.
11.2.1.- Baremo de méritos. O Tribunal puntuará os méritos acreditados polos aspirantes, conforme ao sinalado
no presente baremo:
A) Experiencia profesional.
Valorarase a experiencia profesional segundo os seguintes criterios ata un máximo de 10 puntos . Acreditarase a
través de certificación oficial de vida laboral actualizada e a copia do contrato ou certificado de empresa en que
consten as tarefas realizadas e a duración.
No suposto de relacións laborais ou de servizo de carácter parcial, o cómputo do tempo da concreta relación
laboral será a que apareza sinalada no Informe de Vida Laboral.
Os servizos prestados como peón condutor de brigada de incendios ou similar valoraranse a razón de 0,15 puntos
por mes traballado se se prestaron nunha Administración Pública e de 0,07 puntos por mes traballado se se
prestaron nunha empresa privada.
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B) Formación: Valorarase ata un máximo de 10 puntos.
B1) Cursos, xornadas, seminarios, congresos e similares relacionadas coas funcións da posto/función á que
se opta:
Os cursos de formación relacionados coa protección do ecosistema e efectos do lume, comportamento do lume,
técnicas de extinción, apertura dunha liña de defensa, mantemento de ferramentas, manexo da emisora,
seguridade e en xeral de protección de incendios valoraranse segundo a seguinte táboa:
TIPO DE CURSOS
Asistencia.
Aproveitamento.

PUNTUACIÓN POR HORA
0,035
0,070

A puntuación máxima neste apartado será de 9 puntos.
B2) Titulacións académicas:
A puntuación máxima neste apartado será de 1 puntos.
As titulacións académicas, incluídos os master oficiais, sempre que o Tribunal considere que están relacionados
coas funcións da praza valoraranse a criterio do Tribunal. Excluírase esta valoración a titulación académica que se
presente ao obxecto de acreditar o requisito de titulación para participar no proceso selectivo.
12.— TRIBUNAL CUALIFICADOR
Os membros do Tribunal Cualificador serán designados polo Sr. Alcalde – Presidente segundo o disposto no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado Público, e en atención ao principio de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros.
A totalidade dos seus membros deberá posuír un nivel de titulación igual ou superior á esixida para o aceso á
praza obxecto desta convocatoria.

A pertenza ao mesmo será sempre a título individual non podendo ostentarse esta en representación ou por conta
de ninguén.
Non poderán formar parte do Tribunal os funcionarios ou laborais que realizaran tarefas de preparación de
aspirantes a probas selectivas nos cinco anos anteriores á convocatoria.
O tribunal de selección poderá dispoñer a incorporación de asesores especialistas, para todas ou algunhas das
probas, que colaborarán co órgano de selección exclusivamente no exercicio das súas especialidades técnicas sen
que sexan integrantes do Tribunal, correspondéndolle o asesoramento e ilustración do parecer dos seus membros.
O tribunal cualificador estará integrado do seguinte feito:
Presidente: Un funcionario de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
Secretario: O da Corporación, funcionario ou persoal laboral. Con voz e voto.
Vogal: Un funcionario de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
En ningún caso poderán formar parte do Tribunal funcionarios interinos ou persoal laboral temporal.
A súa composición farase pública na mesma resolución da Alcaldía pola que se aproba a lista provisional de
admitidos e excluídos.
Os membros do Tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo á autoridade convócante, cando concorra
algunha das circunstancias previstas no art. 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público. Así mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorra algunha das
circunstancias previstas no artigo 24 da lei citada.
O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos seus membros. En todo caso,
será precisa a asistencia do Presidente e Secretario.
O Tribunal Cualificador queda autorizado para resolver as dúbidas que se presenten e para tomar os acordos
necesarios para a boa orde do proceso selectivo, en todo o non previsto nestas bases.
13.- RECOÑECEMENTO MÉDICO E PROBA FÍSICA DE ESFORZO.
13.1.- Os aspirantes seleccionados estarán obrigados a realizar antes da súa contratación un recoñecemento
médico e unha proba física de esforzo (proba do banco) nos días, horas e lugares que unilateralmente estableza
o Concello de O Valadouro.
13.2.- A non superación do recoñecemento médico ou da proba física de esforzo será causa de non contratación
do traballador/a seleccionado/a.
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14.- REALIZACIÓN DUN CURSO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS.
14.1.- Os compoñentes da brigada virán obrigados a realizar un curso teórico-práctico de formación sobre
prevención e defensa contra incendios forestais de 16 horas que será impartido por persoal competente na materia
do curso: enxeñeiro de montes ou enxeñeiro técnico forestal.
14.2.- Co obxecto de perfeccionar e dar continuidade á formación deste persoal, este curso será obrigatorio, aínda
que os seleccionados xa o recibisen en anos anteriores.
14.3.- A non realización do curso de formación suporá o cese do traballador por incumprimento desta base.
14.4.- O Curso de formación versará sobre as seguintes materias coa distribución horaria que se recomenda:
· A defensa contra os incendios forestais en Galicia, 1hora.
· Comportamento do lume. Factores que inflúen na evolución do lume, 1 hora
· Ferramentas, 1 hora.
· Extinción e liquidación, 1,5 horas.
· Conducción de vehículos todoterreo, 0,5 horas
· Seguridade laboral en incendios forestais, 1 hora.
· Primeiros Auxilios, 2 horas.
· Traballo co vehículo motobomba 2,5 horas.
· Liñas de defensa e ferramentas, 2,5 horas.
· EPI e comunicacións, 1 hora.

· Medios aéreos, embarque e desembarque. Posición de seguridade en descargas, 1 hora.
15.—NORMAS FINAIS
Primeira.- Para todo o non previsto nestas bases, será de aplicación supletoria o establecido na Lei Estatuto Básico
do Empregado Público, na Lei reguladora das Bases do Réxime Local, na Lei de Administración Local de Galicia, na
Lei de medidas para a reforma da Función Publica, na Lei de emprego público de Galicia, no Real Decreto 896/1991,
sobre regras básicas e programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios
da Administración Local, no no Real Decreto 364/1995, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do
Persoal ao Servizo da Administración do Estado e na demais lexislación vixente que sexa de aplicación.
Segunda.- Agás a convocatoria, os sucesivos actos e comunicacións que se deriven da celebración do proceso
selectivo faranse públicos, exclusivamente, a través do taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na sede
electrónica do Concello.
Terceira.- Tódolos actos administrativos derivados desta convocatoria, así como das actuacións dos tribunais
cualificadores, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei de
procedemento administrativo e normas vixentes concordantes.
A presentación de reclamacións non suspenderá a prosecución do proceso selectivo, salvo que así o decida o
órgano convocante do mesmo.
Cuarta.- Contra as presentes bases e a resolución que as aproba, que pon fin á vía administrativa, poderase
interpoñer RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante o Xulgado Contencioso Administrativo, no prazo de
dous meses, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria.
Con carácter potestativo e previo, poderá interpoñerse RECURSO DE REPOSICIÓN ante o mesmo órgano que
adoptou o acordo de aprobación, no prazo de un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio
da convocatoria. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo ata que se resolva
expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.
Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro que estime procedente.
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ANEXO I.CONSENTIMENTO CON COÑECEMENTO DE CAUSA.

DON ........................................., con D.N.I ............................................., como parte do proceso de selección de
dous PEÓNS CONDUTORES DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PARA O CONCELLO
DE O VALADOURO COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020
COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) entendo que se
me pedirá levar a cabo diversas probas para valorar o meu nivel de aptitude biolóxica en caso de resultar
seleccionado.
Entendo que teño liberdade para formular calquera pregunta sobre calquera proba. Se por algún motivo non poido
realizar algunha proba informarei ó administrador.
Existen certos riscos asociados á realización das probas entre eles respostas anormais da tensión arterial ou da
frecuencia cardíaca, trastornos nos latidos cardíacos, desmaios e en casos raros, ataques cardíacos, apoplexía ou
morte.
Posto que o meu estado de saude pode afectar directamente á miña seguridade durante o exercicio, poñerei ó
corrente ó administrador de tódolos meus problemas de saúde. Asimesmo informarei con prontitude sobre
calquera molestia ou dor asociados cunha determinada proba ós administradores.
A inscrición para participar no proceso de selección é voluntaria e entendo que son libre de retirarme de calquera
proba, en calquer momento por razóns de saúde.

Lin e acepto este formulario e dou o meu consentimento escrito para participar neste proceso de selección.

O Valadouro a de

de 2019.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO.
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Igualmente autorizo ó Concello a realizar todas as probas necesarias para verificar o cumprimento das condicións
de capacidade funcional necesarias para o desenvolvemento do posto de traballo mediante a realización do
pertinente recoñecemento médico incluidas probas de alcoholemia e toxicolóxicas. A información sobre a miña
persoa e estado de saúde resultante de dito recoñecemento terá a consideración de datos de carácter persoal
incorporándose ó expediente de selección e non será revelada a ningún extrano sen a miña autorización escrita.
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ANEXO II (modelo de instancia)

D./D.ª............................................................................................................................................................, con
DNI.............................................,
nado/-a
........................(data
nacemento),
veciño/-a
de...........................................,
con
enderezo
a
efectos
de
notificación
en.........................................................................................................................................
teléfono...............................................................,

EXPÓN:

Que desexa ser admitido/-a á proba selectiva de acceso para a cobertura de duas prazas de
□ Peón condutor para o Servizo de prevención e extinción de incendios forestais.

Que coñece e acepta as bases que rexerán para a dita convocatoria, e declara que reúne todos e cada un dos
requisitos esixidos, referidos á finalización do prazo sinalado para a presentación de instancias.
Que achega coa solicitude a seguinte documentación ou xustificantes esixidos polas bases que rexen a
convocatoria así como os xustificantes dos méritos alegados:

Polo tanto SOLICITA:

Que se teña por presentada a correspondente solicitude no prazo establecido e se lle admita a tomar parte nas
probas selectivas para o/os posto/s arriba indicado/s.

O Valadouro, .........., de ......................... de 2019
(sinatura)

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DO VALADOURO
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O Valadouro, 5 de xullo de 2019.- O Alcalde, Edmundo Maseda Maseda.
R. 2069

Anuncio
BASES PARA O PROCESO SELECTIVO AO OBXECTO DE CUBRIR, SEIS POSTOS DE PEÓN PARA O SERVIZO DE
PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS , DO CADRO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DO
CONCELLO DO VALADOURO NO MARCO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E O CONCELLO DE O VALADOURO DURANTE O ANO 2019, COFINANCIADO
PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO
PDR DE GALICIA 2014-2020.
1.- OBXECTO DA BASES ESPECÍFICAS: Selección de Persoal Laboral Temporal ao abeiro do artigo 15.1.a) do Real
Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos
Traballadores.
2.- RELACIÓN XURÍDICA: Persoal Laboral temporal (contrato de obra ou servizo determinado)
3.- CARACTERÍSTICAS DO POSTO DE TRABALLO:
3.1.- DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Peón de incendios
3.2.- GRUPO DE COTIZACIÓN: 10
3.3.- CATEGORIA PROFESIONAL: Peón.

3.5.- RETRIBUCIÓNS: O/A Aspirante seleccionado/a percibirá as retribucións establecidas no convenio colectivo
para a regulación das condicións de traballo do persoal laboral ó servizo do concello de O Valadouro co seguinte
desglose bruto mensual:
a) Salario Base: 698,34 €
b) Complemento Salarial: 208,13 €
c) Parte proporcional Paga Extra: 153,54 €.
4.- ADSCRICIÓN: Á brigada de prevención e defensa contra incendios forestais. A cobertura realizase con carácter
excepcional por considera-la urxente e inaplazable dentro do convenio de colaboración subscrito entre a
Consellería do Medio Rural e o Concello de Valadouro (O) para a participación na prevención e defensa contra
incendios forestais durante o ANO 2019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.
A Lei 3/2007, do 9 de abril, de Prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, modificada pola
disposición derradeira primeira da Lei 7/2012 do 28 de xuño de Montes establece as medidas preventivas que
faciliten a loita contra o lume e que sirvan así mesmo para a posta en valor da potencialidade produtiva, ecolóxica
e social do monte galego como base do desenvolvemento sustentable do medio rural. O artigo 8 establece que
as administracións públicas de Galicia colaborarán entre si e cooperarán nas tarefas de prevención e loita contra
os incendios forestais, achegando os medios materiais, económicos e humanos á súa disposición.
Os incendios forestais son unha amenaza que afecta hoxe en día, de xeito xeral, non só o patrimonio forestal
público ou privado (tanto montes de particulares, montes veciñais en man común e montes de varas) senón
tamén aos recursos naturais e ao mantemento e desenvolvemento da actividade humana no medio rural, ademais
de comprometer a sustentabilidade económica e social de Galiza o que require o compromiso de todas as
Administracións, en particular a autonómica e local e o conxunto da cidadanía . Compre pois, un enfoque global
na actuación preventiva ante os incendios forestais, de xeito que as medidas que se implementen abrangan todo
o territorio aínda que, para unha maior eficacia do uso dos recursos, hai que priorizar as zonas clasificadas polo
Goberno galego como de medio e alto risco de acordo cos seus plans de prevención e defensa contra incendios
forestais. En todo caso, cómpre lembrar que todas as entidades locais de Galicia, segundo o disposto na orde do
18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal, están
declarados de alto ou medio risco de incendio, polo que poden ser obxecto de financiación con FEADER.
A brigada integrarase no dispositivo de emerxencias do Distrito Forestal onde se situe a entidade local,
priorizando a actuación da brigada na extinción de incendios forestais respecto de outros traballos, segundo o
disposto no artigo 47 da Lei 43/2003, de montes e no artigo 48.6 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra
os incendios forestais. Así mesmo, cando concorran razóns extraordinarias de emerxencia, o órgano autonómico
poderá decidir a mobilización destes medios fora do seu termo municipal, conforme ó previsto no PLADIGA no
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3.4.- TIPO DE XORNADA: Xornada completa (37,5 horas semanais, segundo se reflicte no convenio colectivo de
condicións de traballo do persoal laboral do Concello do Valadouro). A xornada laboral desenvolverase no horario
que demande o servizo e con plena dispoñibilidade, incluíndo nela os traballos en domingos, festivos e festas
locais, así como as quendas de noite necesarias.
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que expresamente se prevé como se producirá a coordinación en tales supostos.
A integración no dispositivo do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais realizarase baixo o
mando único descrito no PLADIGA. Os traballos de extinción serán marcados sempre por persoal do Servizo de
Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais ao responsable da brigada. A brigada debe en todo momento
colaborar e coordinarse co despregue de medios do Distrito Forestal.
A brigada asemade das labores de extinción que lle poidan ser encomendadas levará a cabo labores de
prevención de incendios forestais encamiñadas a diminuir o risco de propagación e minorar os danos dos
incendios forestais no caso de producirse. Estes traballos consistirán na roza, rareo e eliminación de restos nos
tres meses de operatividade da brigada e desenvolveranse en vías e camiños forestais, áreas cortalumes ou nas
súas faixas de xestión da biomasa de titularidade municipal, ou en superficies sobre as cales a entidade local
teña cesión de aproveitamento, uso e/ou disfrute realizada por parte das persoas responsables de acordo co
artigo 21 ter da lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia ou
superficies de propietario descoñecido, previa acreditación de dita condición. Todo elo cando non sexa posible
a mecanización de ditos traballos.
5.- FUNCIÓNS DO POSTO DE TRABALLO:
Segundo o PLADIGA 2019 son as seguintes (Bombeiro/a forestal do SPDCIF)
- Coñecemento básico da loita contra incendios forestais.
- Coñecemento xeral dos medios que usa a brigada.
- Coñecemento e práctica das especialidades elementais (mochilas de extinción, retardantes, motoserra,
rozadora, tendido de mangueiras, ...).

- Segundo as necesidades do servizo, en ausencia do/da Peón/a Condutor/a e o/a Xefe/a de Brigada e con
autorización do Servizo de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais poderá conducir os vehículos
dedicados ao transporte das brigadas e materiais do servizo.
- Utilizará a maquinaria e apeiros de manexo manual propio das tarefas encomendadas de defensa contra
incendios.
- Auxiliará ao/á Condutor/a de motobomba se fora necesario.
- En todo caso obedecerá as ordes do/da Xefe/a de Brigada e da superioridade competente.
- Observará e cumprirá as normas de seguridade e prevención de riscos laborais.
- Participará na execución de queimas controladas.
- Aqueloutras tarefas que se van desenvolver tanto no ámbito da extinción como no da prevención segundo as
necesidades que en cada momento sexan prioritarias e recollidas na Resolución do 20 de outubro de 2008, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación do convenio
colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. (D.O.G. Nº 213 do 3 de novembro de 2008)
6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1.-As solicitudes para tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante instancia dirixida ao Sr. Alcalde, en
modelo que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación (Anexo II), nas que se fará constar que se reúnen todos
e cada un dos requisitos establecidos na base novena desta convocatoria.
2.- Os aspirantes con algunha diversidade funcional terán que indicalo na solicitude, acompañada da
correspondente documentación acreditativa. Así mesmo, terán que solicitar as posibles adaptacións de tempo e
medios para a realización dos exercicios nos que esta adaptación sexa necesaria.
3.-As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello do Valadouro no prazo de cinco (5) días hábiles
contados dende o día seguinte da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Tamén
se poderán presentar na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/15, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas; neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante
fax (982 574303) durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias
4.- A solicitude irá acompañada da seguinte documentación:
- Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo.
- Relación dos méritos que aleguen para a súa avaliación na fase de concurso, que se acompañará da
documentación orixinal (ou fotocopias autenticadas) acreditativa dos mesmos.
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- Ocuparase de levar a cabo as obras de construción, mellora e mantemento de infraestruturas da defensa contra
incendios.
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Non se terán en conta nin serán valorados aqueles méritos que non estean acreditados na forma indicada.
Tampouco se terán en conta aqueles méritos que non se acrediten suficientemente no momento de rematar o
prazo de presentación de instancias.
Para que teñan validez neste proceso selectivo, tódolos documentos que se presenten deberán estar expedidos
nalgunha das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de Galicia (galego ou castelán). No caso de tratarse de
documentos expedidos noutras Comunidades Autónomas do Estado Español, para que teñan validez deberán estar
redactados en lingua castelá ou traducidos polo organismo competente da respectiva Comunidade. Tratándose de
documentos expedidos nun país estranxeiro, deberán estar traducidos, validados e apostilados pola
correspondente oficina diplomática española ou organismo competente.
Os aspirantes que non posúan a nacionalidade española e sexan nacionais dun Estado Membro da Unión Europea,
con dereito a participar nalgún proceso selectivo, deberán presentar unha fotocopia do Pasaporte ou documento
que acredite a súa identidade e nacionalidade. De ser o caso, tamén presentarán os documentos que confirmen o
vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo dunha persoa nacional doutro Estado co que
teña o dito vínculo. Así mesmo, deberán achegar unha declaración xurada ou promesa de dita persoa de que non
está separado de dereito do seu cónxuxe e, ser o caso, do feito de que o aspirante vive ás súas expensas ou de
que está ao seu cargo.
Os demais aspirantes estranxeiros, xunto coa fotocopia do seu Pasaporte en vigor, deberán acompañar copia do
documento que acredite que están habilitados a residir e a poder acceder sen limitación ao mercado laboral en
España.
Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderase que os interesados aceptan e
acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria.
Non poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas que teñan prestado servizos no Concello do
Valadouro con carácter temporal por un período de 21 meses nos últimos 27 meses, con independencia de que a
relación laboral tivera ou non continuidade en dito período.

7.1. Rematado o prazo para presentalas instancias, o Alcalde ditará resolución no prazo máximo de dous días
hábiles que conterá:
-a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos, con indicación, se é o caso, das causas de exclusión.
-a designación do tribunal cualificador e a data da súa constitución
-a data, hora e lugar en que se realizará a valoración de méritos.
Esta resolución publicarase de xeito íntegro no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web.
7.2. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, contado desde o seguinte ao da publicación
da antedita resolución, para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos.
7.3. Transcorrido o prazo de subsanación, as reclamacións, se as houbera, serán aceptadas ou rexeitadas mediante
resolución pública de Alcaldía, publicada no taboleiro de anuncios, aprobando a lista definitiva de admitidos e
excluídos.
7.4. De non haber excluídos ou se non se presentaran reclamacións, a lista provisional elevarase a definitiva
automaticamente.
7.5. Contra a resolución do alcalde pola que se declaren definitivamente excluídos do proceso selectivo, o
interesado poderá interpoñer recurso de reposición no prazo de un mes a contar dende o día seguinte á
publicación no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web da devandita resolución, ou ben directamente
o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses dende a citada data. Non se poderá interpoñer
recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o recurso de reposición ou se producise a
súa desestimación presunta.
7.6. A inclusión dos aspirantes nas listas de admitidos non supón, en ningún caso, o recoñecemento por parte
desta Administración Municipal de que aqueles reúnen os requisitos esixidos para ser contratados, requisitos que
se deberán acreditar segundo o establecido na base 6ª.
8.- DURACIÓN DO CONTRATO: ata o final da operatividade das brigadas de incendios na campaña de 2019.
9.- REQUISITOS INDISPENSABLES.
a) Estar en posesión do Certificado de escolaridade, certificado de estudos primarios ou equivalente.
b) Deberá aportar autorización para realizar a proba física de esforzo que deberán realizar xunto co
recoñecemento médico previo á contratación (Anexo I das presentes bases).
Non poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas que teñan prestado servizos no Concello de O
Valadouro con carácter temporal por un período de 21 meses nos últimos 27 meses, con independencia de que a
relación laboral tivera ou non continuidade no devandito período.
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10. NIVEL DE GALEGO ESIXIDO: CELGA 2.
11.- SISTEMA SELECTIVO: CONCURSO-OPOSICIÓN
11.1. FASE DE OPOSICIÓN.
Valorarase cun máximo de 30 puntos.
Constará das seguintes probas:
11.1.1.- Proba práctica.
Os aspirantes deberán presentarse para a realización do exercicio provistos do DNI ou dun documento fidedigno
acreditativo da súa identidade, a xuízo do Tribunal de selección.
Consistirá na realización dunha proba de aptitude profesional encamiñada a demostrar a capacidade da persoa
para a realización das funcións do posto de traballo enumeradas na Base 5 e na que se valorará a calidade e
rapidez na execución das tarefas e manexo de maquinaria e apeiros así como das especialidades elementais
(mochilas de extinción, retardantes, motoserra, desbrozadora, tendido de mangueiras, etc).
Esta proba é obrigatoria cualificándose ata un máximo de 30 puntos.
11.1.2.- Proba de Galego.
O artigo 51.2 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia establece que:

A proba consistirá na tradución dun texto en castelán para o galego ou en galego para o castelán.
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase con apto ou non apto.
Os/as aspirantes que acrediten posuír con anterioridade ao día en que remate o prazo de presentación de
solicitudes o nivel de galego esixido nas Bases específicas non terán que realizar esta proba.
11.1.3.- Adaptación de probas aos aspirantes que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
Aqueles aspirantes con discapacidade que se presenten á cota xeral ou a cota reservada a discapacitados poderán
solicitar as adaptacións e axustes razoables e necesarios de tempo e medios para a realización das probas,
debendo facelo constar na solicitude.
Estas adaptacións realizaranse conforme ao establecido na Orde 1822/2006, de 9 de xuño pola que se establecen
criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público
de persoas con discapacidade.
11.2.- FASE DE CONCURSO.
Rematada a fase de oposición, procederase a realizar a fase de concurso aos/ás aspirante/s.
11.2.1.- Baremo de méritos. O Tribunal puntuará os méritos acreditados polos aspirantes, conforme ao sinalado
no presente baremo:
A) Experiencia profesional.
Valorarase a experiencia profesional segundo os seguintes criterios ata un máximo de 10 puntos . Acreditarase a
través de certificación oficial de vida laboral actualizada e a copia do contrato ou certificado de empresa en que
consten as tarefas realizadas e a duración.
No suposto de relacións laborais ou de servizo de carácter parcial, o cómputo do tempo da concreta relación
laboral será a que apareza sinalada no Informe de Vida Laboral.
Os servizos prestados como peón de brigada de incendios, ou similar valoraranse a razón de 0,15 puntos por mes
traballado se se prestaron nunha Administración Pública e de 0,07 puntos por mes traballado se se prestaron
nunha empresa privada.
B) Formación: Valorarase ata un máximo de 10 puntos.
B1) Cursos, xornadas, seminarios, congresos e similares relacionadas coas funcións da posto/función á que
se opta:
Os cursos de formación relacionados coa protección do ecosistema e efectos do lume, comportamento do lume,
técnicas de extinción, apertura dunha liña de defensa, mantemento de ferramentas, manexo da emisora,
seguridade e en xeral de protección de incendios valoraranse segundo a seguinte táboa:
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“[…], para darlle comprimento á normalización do idioma galego nas Administracións Públicas de Galicia e para
garantir o dereito ao uso do galego nas relacións coas Administracións Públicas no ámbito da Comunidade
Autónoma, así como a promoción do uso normal do Galego por parte dos poderes públicos de Galicia, nas probas
selectivas que se realicen para o acceso aos postos das Administracións Públicas incluídas no ámbito de aplicación
desta lei incluirase un exame de galego, agás para aquelas persoas que acrediten o coñecemento da lingua galega
consonte a normativa vixente. As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o carácter e, se é
o caso, a valoración do coñecemento da lingua galega.”.
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TIPO DE CURSOS

PUNTUACIÓN POR HORA

Asistencia.

0,035

Aproveitamento.

0,070

A puntuación máxima neste apartado será de 9 puntos.
B2) Titulacións académicas:
A puntuación máxima neste apartado será de 1 puntos.
As titulacións académicas, incluídos os master oficiais, sempre que o Tribunal considere que están relacionados
coas funcións da praza valoraranse a criterio do Tribunal. Excluírase esta valoración a titulación académica que
se presente ao obxecto de acreditar o requisito de titulación para participar no proceso selectivo.
12.— TRIBUNAL CUALIFICADOR
Os membros do Tribunal Cualificador serán designados polo Sr. Alcalde – Presidente segundo o disposto no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado Público, e en atención ao principio de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros.
A totalidade dos seus membros deberá posuír un nivel de titulación igual ou superior á esixida para o aceso á
praza obxecto desta convocatoria.
Deberá tenderse na súa composición, á paridade entre home e muller.

Non poderán formar parte do Tribunal os funcionarios ou laborais que realizaran tarefas de preparación de
aspirantes a probas selectivas nos cinco anos anteriores á convocatoria.
O tribunal de selección poderá dispoñer a incorporación de asesores especialistas, para todas ou algunhas das
probas, que colaborarán co órgano de selección exclusivamente no exercicio das súas especialidades técnicas sen
que sexan integrantes do Tribunal, correspondéndolle o asesoramento e ilustración do parecer dos seus membros.
O tribunal cualificador estará integrado do seguinte feito:
Presidente: Un funcionario de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
Secretario: O da Corporación, funcionario ou persoal laboral. Con voz e voto.
Vogal: Un funcionario de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
En ningún caso poderán formar parte do Tribunal funcionarios interinos ou persoal laboral temporal.
A súa composición farase pública na mesma resolución da Alcaldía pola que se aproba a lista provisional de
admitidos e excluídos.
Os membros do Tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo á autoridade convócante, cando concorra
algunha das circunstancias previstas no art. 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público. Así mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorra algunha das
circunstancias previstas no artigo 24 da lei citada.
O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos seus membros. En todo caso,
será precisa a asistencia do Presidente e Secretario.
O Tribunal Cualificador queda autorizado para resolver as dúbidas que se presenten e para tomar os acordos
necesarios para a boa orde do proceso selectivo, en todo o non previsto nestas bases.
13.- RECOÑECEMENTO MÉDICO E PROBA FÍSICA DE ESFORZO.
13.1.- Os aspirantes seleccionados estarán obrigados a realizar antes da súa contratación un recoñecemento
médico e unha proba física de esforzo (proba do banco) nos días, horas e lugares que unilateralmente
estableza o Concello de O Valadouro.
13.2.- A non superación do recoñecemento médico ou da proba física de esforzo será causa de non
contratación do traballador/a seleccionado/a.
14.- REALIZACIÓN DUN CURSO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS.
14.1.- Os compoñentes da brigada virán obrigados a realizar un curso teórico-práctico de formación sobre
prevención e defensa contra incendios forestais de 16 horas que será impartido por persoal competente na
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materia do curso: enxeñeiro de montes ou enxeñeiro técnico forestal.
14.2.- Co obxecto de perfeccionar e dar continuidade á formación deste persoal, este curso será obrigatorio,
aínda que os seleccionados xa o recibisen en anos anteriores.
14.3.- A non realización do curso de formación suporá o cese do traballador por incumprimento desta base.
14.4.- O Curso de formación versará sobre as seguintes materias coa distribución horaria que se recomenda:
· A defensa contra os incendios forestais en Galicia, 1hora.
· Comportamento do lume. Factores que inflúen na evolución do lume, 1 hora
· Ferramentas, 1 hora.
· Extinción e liquidación, 1,5 horas.
· Conducción de vehículos todoterreo, 0,5 horas
· Seguridade laboral en incendios forestais, 1 hora.
· Primeiros Auxilios, 2 horas.
· Traballo co vehículo motobomba 2,5 horas.
· Liñas de defensa e ferramentas, 2,5 horas.
· EPI e comunicacións, 1 hora.
· Seguridade e saúde e Partes, 1 hora.
· Medios aéreos, embarque e desembarque. Posición de seguridade en descargas, 1 hora.

Primeira.- Para todo o non previsto nestas bases, será de aplicación supletoria o establecido na Lei Estatuto Básico
do Empregado Público, na Lei reguladora das Bases do Réxime Local, na Lei de Administración Local de Galicia, na
Lei de medidas para a reforma da Función Publica, na Lei de emprego público de Galicia, no Real Decreto 896/1991,
sobre regras básicas e programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios
da Administración Local, no no Real Decreto 364/1995, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do
Persoal ao Servizo da Administración do Estado e na demais lexislación vixente que sexa de aplicación.
Segunda.- Agás a convocatoria, os sucesivos actos e comunicacións que se deriven da celebración do proceso
selectivo faranse públicos, exclusivamente, a través do taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na sede
electrónica do Concello.
Terceira.- Tódolos actos administrativos derivados desta convocatoria, así como das actuacións dos tribunais
cualificadores, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei de
procedemento administrativo e normas vixentes concordantes.
A presentación de reclamacións non suspenderá a prosecución do proceso selectivo, salvo que así o decida o
órgano convocante do mesmo.
Cuarta.- Contra as presentes bases e a resolución que as aproba, que pon fin á vía administrativa, poderase
interpoñer RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante o Xulgado Contencioso Administrativo, no prazo de
dous meses, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria.
Con carácter potestativo e previo, poderá interpoñerse RECURSO DE REPOSICIÓN ante o mesmo órgano que
adoptou o acordo de aprobación, no prazo de un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio
da convocatoria. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo ata que se resolva
expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.
Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro que estime procedente.
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ANEXO I.CONSENTIMENTO CON COÑECEMENTO DE CAUSA.

DON ........................................., con D.N.I ............................................., como parte do proceso de selección de
dous PEÓNS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PARA O CONCELLO DE O
VALADOURO COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020
COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) entendo que se
me pedirá levar a cabo diversas probas para valorar o meu nivel de aptitude biolóxica en caso de resultar
seleccionado.
Entendo que teño liberdade para formular calquera pregunta sobre calquera proba. Se por algún motivo non
poido realizar algunha proba informarei ó administrador.
Existen certos riscos asociados á realización das probas entre eles respostas anormais da tensión arterial ou da
frecuencia cardíaca, trastornos nos latidos cardíacos, desmaios e en casos raros, ataques cardíacos, apoplexía
ou morte.
Posto que o meu estado de saude pode afectar directamente á miña seguridade durante o exercicio, poñerei ó
corrente ó administrador de tódolos meus problemas de saúde. Asimesmo informarei con prontitude sobre
calquera molestia ou dor asociados cunha determinada proba ós administradores.

Igualmente autorizo ó Concello a realizar todas as probas necesarias para verificar o cumprimento das condicións
de capacidade funcional necesarias para o desenvolvemento do posto de traballo mediante a realización do
pertinente recoñecemento médico incluidas probas de alcoholemia e toxicolóxicas. A información sobre a miña
persoa e estado de saúde resultante de dito recoñecemento terá a consideración de datos de carácter persoal
incorporándose ó expediente de selección e non será revelada a ningún extrano sen a miña autorización escrita.
Lin e acepto este formulario e dou o meu consentimento escrito para participar neste proceso de selección.
O Valadouro a de

de 2019.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO.
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A inscrición para participar no proceso de selección é voluntaria e entendo que son libre de retirarme de calquera
proba, en calquer momento por razóns de saúde.
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ANEXO II (modelo de instancia)
D./D.ª............................................................................................................................................................., con
DNI.............................................,
nado/-a
........................(data
nacemento),
veciño/-a
de...........................................,
con
enderezo
a
efectos
de
notificación
en.........................................................................................................................................
teléfono...............................................................,
EXPÓN:
Que desexa ser admitido/-a á proba selectiva de acceso para a cobertura de seis prazas de
□ Peón para o Servizo de prevención e extinción de incendios forestais.

Polo tanto SOLICITA:
Que se teña por presentada a correspondente solicitude no prazo establecido e se lle admita a tomar parte nas
probas selectivas para o/os posto/s arriba indicado/s.

O Valadouro, .........., de ......................... de 2019
(sinatura)

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DO VALADOURO
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Que coñece e acepta as bases que rexerán para a devandita convocatoria, e declara que reúne todos e cada un dos
requisitos esixidos, referidos á finalización do prazo sinalado para a presentación de instancias.
Que achega coa solicitude a seguinte documentación ou xustificantes esixidos polas bases que rexen a
convocatoria así como os xustificantes dos méritos alegados:
(relación de documentación esixida e de méritos alegados)
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O Valadouro, 5 de xullo de 2019.- O Alcalde, Edmundo Maseda Maseda.
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