LUNS, 27 DE XULLO DE 2020

N.º 170

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE CONTRATACIÓN E FOMENTO. UNIDADE DE OBRAS E PLANS
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Polo órgano competente desta Deputación foi tomado en consideración o proxecto da obra:
.- PANTÓN.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU‐P‐4102 "FERREIRA (N‐120A)‐CURRELOS (LU‐611)"3+780 AL 6+158
(EX003OB20AB) 2020/CON_01/000024
En cumprimento do que se dispón no art. 93 do T.R.R.L aprobado por R.D.L. 781/86, ábrese un período de
información pública para os efectos de alegacións, reclamacións ou suxestións por parte de persoas ou entidades
lexitimadas, por espazo de 15 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste edicto.

R. 1592

CONCELLOS
BALEIRA
Anuncio
CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUN POSTO DE TRABALLO.

-

Posto: Un/ha Auxiliar Administrativo/a.

-

Especialidade: Auxiliar Administrativo/a, grupo de cotización 7

-

Modalidade contractual: Contrato eventual por circunstancias da producción.

-

Duración prevista do contrato: Contrato temporal cunha duración aproximada de tres meses, podendo
prorrogarse ata seis por necesidades do servizo.

-

Requisitos: Título de graduado Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), graduado escolar ou bacharel
elemental. No caso de alegar equivalencias de títulos achegarase o certificado ao efecto da Consellería de
Educación ou organismo competente.

-

Criterios de selección: Os establecidos nas Bases Xerais para o acceso a prazas de persoal laboral temporal do
Concello de Baleira, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Lugo Nº 292, de 22 de decembro de 2010.

-

Prazo de presentación de instancias: Cinco días hábiles dende o seguinte á publicación
no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

-

Data e lugar da entrevista prevista nas Bases: O día 7 de agosto de 2020, as 10:00 horas, no Concello de
Baleira. A entrevista realizarase mediante unha proba escrita na que se evaluarán contidos relacionados co
posto de traballo a desempeñar, de acordo ó seguinte temario:

do presente anuncio

Tema 1.- A Constitución Española.
Tema 2.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das Administracións Públicas. O
Procedemento Administrativo, o acto Administrativo. Revisión dos actos administrativos. Os Recursos
Administrativos.
Tema 3.- Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local. Réxime e organización dos municipios.
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Lugo, 16 de xullo de 2020.- O PRESIDENTE, JOSÉ TOMÉ ROCA, por decreto de data 26-07-2019. O DEPUTADO
DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONOMICA E SOCIAL, Pablo Rivera Capón, A SECRETARIA XERAL, María Esther Alvarez
Martínez.
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Tema 4.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais. Recursos dos municipios.
Tema 5.- Concello de Baleira: Encadre Territorial, poboación, parroquias e aldeas..

o
o
o

Tribunal cualificador:
Presidente: Sandra Neira Gómez, Técnico de Xestión do Concello de Baleira .
Secretaria: Mª Esperanza Garmendia Nuñez, Secretaria-Interventora do Concello de Baleira.
Vocais: Clementina Saa Méndez, Traballadora Social do Concello de Baleira e Dª Inmaculada Lovelle Varela
administrativa do Negociado de Recursos Propios e Tesouraría do Servicio de Contabilidade e Contas da
Deputación de Lugo.

O Tribunal constituirase o día 7 de agosto ás 9:30 horas.
Baleira, 20 de xullo de 2020.- O Alcalde, Angel Enrique Martinez-Puga López. Mándao e asínao o Alcalde, A
Secretaria-Interventora ,Maria Esperanza Garmendia Núñez.
R. 1593

CARBALLEDO
En sesión plenaria celebrada o 15 de xuño de 2020 e de conformidade co disposto no artigo 21 da Lei Orgánica
2/2012, de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, foi inicialmente aprobado o
Proxecto de plan económico - financeiro do Concello de Carballedo para os exercizos 2020 e 2021, o que faise
público polo plazo de quince días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións
ante o Pleno; de tal xeito que o expediente considerarase definitivamente aprobado si durante o citado período
non fora presentada suxerencia ou reclamación algunha.
Carballedo, 17 de xullo de 2020.- O Alcalde, Julio M. Yebra-Pimentel Blanco.
R. 1594

Anuncio
En sesión plenaria celebrada o 25 de xuño de 2020 foi inicialmente aprobado o expediente de modificación de
crédito do orzamento en vigor, na modalidade de transferencia de crédito núm. 1/2020, por importe de
10.000,00€ (DEZ MIL EUROS), o que faise público polo plazo de quince días, durante os cales os interesados
poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno; de tal xeito que o expediente considerarase
definitivamente aprobado si durante o citado período non fora presentada reclamación algunha ao mesmo.
Carballedo, 17 de xullo de 2020.- O Alcalde, Julio M. Yebra-Pimentel Blanco.
R. 1595

CASTROVERDE
Anuncio
O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 15 de xullo de 2020, acordou a aprobación inicial da
modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos e tramitación de expedientes
administrativos. O expediente exponse ao público durante o prazo de trinta días, contados a partir do seguinte o
da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, nos que os interesados poderán examinar o expediente
e presentar as reclamacións que estimen oportunas. Se transcorrido devantido prazo non se tivesen presentado
reclamacións, considerarase aprobado definitivamente devantido acordo.
Castroverde, 17 de xullo de 2020.- O Alcalde, Xose Mª Arias Fernández.
R. 1596

CERVANTES
Anuncio
BASES PARA A SELECCIÓN DE 1 XEFE DE BRIGADA PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS
FORESTAIS COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO
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MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020” PARA O CONCELLO DE CERVANTES COMO PERSOAL LABORAL
TEMPORAL.
PRIMEIRA.-NORMAS XERAIS
1.1. Obxecto.
O obxecto das presentes bases é regular a contratación temporal de un traballador, coas seguintes categorías:
- Un xefe de brigada, co carné B, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, no
marco do Convenio de Colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Cervantes no
ano 2020.

-

O contrato de traballo concertarase cunha duración determinada ata a finalización da obra ou servizo, coa
finalidade de dar cobertura ás vacantes que se produzan no devandito posto de traballo, con ocasión de baixas
médicas derivadas de incapacidades temporais ou eventuais renuncias, a xornada completa, baixo a modalidade
de contratación laboral temporal por obra ou servizo, segundo o establecido no Convenio asinado coa Consellería
do Medio Rural.

1.2. Normas de aplicación: O procedemento regularase polo previsto nas presentes bases e no non previsto nelas,
polo establecido no Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido do
Estatuto Básico do Empregado Público, na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, no
Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por Real Decreto Lexislativo
781/1986, de 13 de xuño; na Lei 5/1997, de 22 de xullo, da Administración Local de Galicia, na Lei 2/2015, de
29 de abril, de emprego público de Galicia; na Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres
de Galicia; no Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e os programas
mínimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios da Administración Local; con
carácter supletorio tamén se aplicará o Decreto 95/91, de 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de
selección do persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia no que non se opoña á Lei 2/2015,de
emprego público de Galicia; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de
ingreso do persoal ó servizo da Administración do Estado e demais disposicións aplicables.
1.3. O sistema de selección dos aspirantes será de concurso - oposición.
1.4. Publicidade: A presente convocatoria e as bases publicaranse no taboleiro de anuncios da sede electrónica
do Concello de Cervantes: https://cervantes.sedelectronica.gal, ao igual que o resto das publicacións a que faga
referencia a lexislación vixente. Publicarase a convocatoria no B.O.P. de Lugo.
SEGUNDA.-FUNCIÓNS
Brigada.- O ámbito de actuación será o municipal, sen prexuízo de que conforme á normativa aplicable o persoal
das brigadas municipais participará nas operacións de extinción e de remate de incendios forestais, baixo o mando
único operativo dependente da consellería competente en materia forestal cando así se decida por parte do mando
único e conforme ao artigo 48.6 da Lei 3/2007 e o Pladiga. Os traballadores realizarán labores de prevención
de incendios forestais, sempre que non sexan requiridos para a defensa destes, durante cada un dos meses
de vixencia do contrato, con plena dispoñibilidade, incluíndo traballos en sábados, domingos, festivos e
festas locais, así como as quendas de noite necesarias. As labores a desenvolver consistirán na realización dos
seguintes traballos:



Intervención nos incendios forestais no ámbito municipal, sen prexuízo de que conforme á normativa aplicable
o persoal das brigadas municipais participe nas operacións de extinción e de remate de incendios forestais, baixo
o mando único operativo dependente da consellería competente en materia forestal cando así se decida por parte
do mando único e conforme ao artigo 48 .6 da Lei 3/2007.



Os traballos de extinción de incendios forestais serán prioritarios con respecto aos traballos de prevención.



Realizar as labores de prevención, que consistirán na roza, rareo e eliminación de restos nos tres meses de
operatividade da brigada ou a súa parte proporcional e desenvolveranse en vías e camiños forestais, áreas
cortalumes ou faixas de xestión da biomasa de titularidade municipal, ou en superficies sobre as cales o concello
teña cesión de aproveitamento, uso e/ou desfrute, ou superficies de propietario descoñecido. Todo elo cando non
sexa posible a mecanización de ditos traballos.
TERCEIRA.- REQUISITOS DOS/AS ASPIRANTES:
Os aspirantes deberán reunir os requisitos que a continuación se sinalan na data de finalización do prazo de
presentación de instancias, tendo en conta que no prazo de corrección de defectos unicamente poderá corrixirse
o requisito da non presentación do DNI, do carné de conducir e da titulación.
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Para ser admitido/a a esta convocatoria, as persoas aspirantes deberán reunir, na data na que finalice o prazo de
presentación de instancias, os seguintes requisitos:
a) Ser español/a ou nacional dos demais estados membros da Unión Europea. Así mesmo, poderán participar no
proceso selectivo as persoas estranxeiras que reúnan a condición de cónxuxes de españois ou de nacionais
doutros estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados/as de dereito, e os seus
descendentes e os do seu cónxuxe menores de 21 anos ou maiores que vivan ás súas expensas. As mesmas regras
aplicaranse, se é o caso, ás persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais celebrados pola
Comunidade Europea e ratificados por España, nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
b) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
c) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas. A tal efecto e con carácter previo á contratación
realizarase un recoñecemento médico e unha proba física de esforzo para garantir as condicións de saúde para o
traballo a realizar.
d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas
ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación
absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial. No caso de ser nacional doutro
Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou
equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ó emprego público.
e) Non estar incurso en causas de incompatibilidade de acordo co establecido na Lei 53/1984 do 26 de decembro,
de Incompatibilidades do persoal ó servizo das Administracións Públicas.
f) Estar en posesión das seguintes titulacións e requisitos específicos:
 Xefe de brigada: Estar en posesión do Título de Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Técnico Forestal , de Técnico
Superior en xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticas, Técnico en Traballos forestais e
conservación do medio natural ou formación profesional equivalente, ademais do permiso de conducir clase B.

A solicitude para tomar parte no proceso de selección correspondente axustarase ó modelo que figura como
Anexo I ás presentes Bases, que se facilitará no Rexistro Xeral do Concello e dirixirase ao Sr. alcalde do Concello
de Cervantes.
O prazo de presentación será exposto no taboleiro de anuncios, e estará comprendido dentro dos 2 días hábiles
contados dende o día seguinte á publicación da convocatoria no B.O.P. de Lugo e na sede electrónica do concello:
https://cervantes.sedelectronica.gal
Os interesados deberán achegar ás oficinas do Concello a seguinte documentación:
1.

Solicitude de participación (Anexo I) debidamente cumprimentada.

2.

Fotocopia compulsada do DNI.

3.

Fotocopia compulsada do permiso de condución.

4.

Fotocopia compulsada da titulación esixida.

5.Acreditación documental xustificativa dos méritos esixidos.
Igualmente, poderán presentarse a través do procedemento previsto no art. 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común. Neste suposto, será necesario adiantala por fax ó nº 982364910 ou ó
enderezo de correo electrónico concello.cervantes.cervantes@eidolocal.es, antes do remate do prazo para que
sexan tidas en conta.
QUINTA.-ADMISIÓN DE SOLICITUDES.
Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución, no prazo máximo de 1 día hábil,
declarando aprobada a lista provisoria de admitidos/as e excluídos/as. Esta resolución publicarase no taboleiro
de anuncios da sede electrónica, sinalándose un prazo de un (1) día hábil contado a partires do seguinte ao da
publicación da resolución para que os aspirantes excluídos poidan emendar, de ser o caso, o defecto que motivou
a exclusión.
Na publicación indicarase o nome e apelido, e fracción do DNI dos aspirantes. Para tal efecto, a estimación ou
desestimación das ditas peticións de correccións entenderanse implícitas na resolución pola que se publique a
listaxe definitiva de admitidos e excluídos.
Unha vez transcorrido o devandito prazo, a Alcaldía ditará resolución definitiva, contra a cal se poderá interpoñer
recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da
súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento
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Administrativo Común das Administracións Públicas, ou poderase interpoñer directamente o recurso contencioso
administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses, contados desde
a mesma data, de conformidade co disposto no art. 8.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contenciosa administrativa.
O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lles recoñeza ós interesados a posesión dos
requisitos esixidos no procedemento que se convoca. Cando da documentación que debe presentarse, no caso de
superar o procedemento selectivo, se desprenda que non posúen algún dos requisitos, os/as interesados/as
decaerán en todos os dereitos que puideran derivar da súa participación no procedemento.
Os datos persoais (nome, apelidos, dirección aos efectos de notificacións) dos candidatos que participen no
procedemento selectivo, serán utilizados unicamente para o fin do presente procedemento selectivo, e co fin de
dar cumprimento ao principio de publicidade esixido na vixente lexislación.
SEXTA.SISTEMA DE SELECCIÓN:
Consistirá en 2 fases:
A) Realización dun exercicio tipo test ou de preguntas curtas, que non terá carácter eliminatorio, baseadas no
contido do programa da convocatoria relacionado no ANEXO II destas Bases.
Xefe de brigada: 10 preguntas relacionadas coas funcións do xefe de brigada, extinción de incendios forestais,
comportamento do lume, ferramentas, comunicacións e a operatividade dos vehículo, zonificación xeográfica dos
distritos forestais e xerarquía do distrito forestal, coñecemento do termo municipal, e PLADIGA. A puntuación
máxima a obter por este apartado será de 10 puntos.
B) Baremo de méritos. O baremo de méritos fíxase do seguinte xeito:

- Servizos realizados na mesma categoría na Administración local, con contratos ou nomeamento feito pola propia
Administración local, e referidos ós últimos 5 anos: 0,20 puntos por cada mes completo ou fracción superior a 15
días. Para acreditar estes traballos, as persoas interesadas deberán presentar unha certificación da Administración
de que se trate -excepto aquelas persoas aspirantes que traballaron no Concello de Cervantes, as cales unicamente
terán que facelo constar na súa instancia de participación no proceso selectivo e non terán que presentar a
certificación a que fai referencia este parágrafo-, onde conste o tempo traballado na categoría á que se opta, ou
vida laboral, onde conste o tempo traballado na categoría á que se opta, así como copia compulsada do contrato
de traballo subscrito para o efecto. De non presentarse a citada documentación (vida laboral E contratos), ou si
se presenta outra diferente á aquí referida, a cualificación nesta alínea será de 0 puntos.
- Servizos realizados na mesma categoría noutra Administración Pública distinta da Local, con contrato ou
nomeamento feito pola propia Administración e referidos ós últimos 5 anos: 0,10 puntos por cada mes completo
ou fracción superior a 15 días. Para acreditar estes traballos as persoas interesadas deberán presentar unha
certificación da Administración de que se trate, onde conste o tempo traballado na categoría á que se opta, ou
vida laboral, onde conste o tempo traballado na categoría á que se opta, así como copia compulsada do contrato
de traballo subscrito para o efecto. De non presentarse a citada documentación (vida laboral E contratos), ou se
se presenta outra diferente á aquí referida, a cualificación nesta alínea será de 0 puntos.
- Servizos na mesma categoría en empresas públicas ou privadas e referidos ós últimos 5 anos: 0,05 puntos por
cada mes completo ou fracción superior a 15 días. Para acreditar estes traballos as persoas interesadas deberán
presentar a vida laboral, onde conste o tempo traballado na categoría á que se opta, así como copia compulsada
do contrato de traballo subscrito para o efecto. De non presentarse a citada documentación (vida laboral E
contratos) ou si se presenta outra diferente á aquí referida, a cualificación nesta alínea será de 0 puntos.
O resultado final do proceso selectivo será a suma da proba do parágrafo A co resultado do parágrafo B (baremo
de méritos).
En todos os casos, no caso de non presentar a documentación orixinal será requisito imprescindible a copia
compulsada dos documentos que acrediten os méritos que alega o aspirante.
SÉTIMA. TRIBUNAL CUALIFICADOR.
Os membros do Tribunal Cualificador e suplentes serán designados polo Sr. Alcalde – Presidente mediante
resolución.
O tribunal estará integrado polos seguintes membros:
Presidente: Un empregado/a municipal. Con voz e voto.
Secretario: O/A da Corporación ou funcionario/a en quen delegue. Con voz pero sen voto.
Vogais: Un empregado/a municipal. Con voz e voto.
O Tribunal Cualificador deberá constituírse na data que designe o Sr. alcalde, entendéndose validamente
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constituído cando asista a maioría absoluta dos membros e sempre a do Presidente e o Secretario. Na sesión
constitutiva adoptaranse as decisións pertinentes para o correcto desenvolvemento do proceso. Os seus acordos
serán impugnables nos supostos e na forma establecida pola Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das AAPP..
Os acordos serán adoptados por maioría dos asistentes con voz e voto, dirimindo os empates o voto de calidade
do/a Presidente/a.
O tribunal está facultado para interpretar e resolver as cuestións que poidan suscitarse na aplicación das normas
de procedemento, inspirándose a súa actuación no principio de economía, celeridade e eficiencia.
Os membros do Tribunal deberán absterse de intervir, comunicándolle ao Presidente cando concorra neles algunha
das circunstancias previstas no art. 23 da Lei 40/2015, de Réxime Xurídico do Sector Público. Así mesmo, os
aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorra neles algunha das circunstancias previstas
para a abstención e de conformidade co establecido no art. 23 da Lei 40/2015.
OITAVA. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
O Tribunal publicará no taboleiro de anuncios a puntuación total do proceso selectivo.
No caso de empate terán preferencia aqueles candidatos que acrediten experiencia profesional en prevención e
extinción de incendios no Concello de Cervantes. Se aínda así persiste o empate, terá preferencia o que acadara
máis puntuación relativa á experiencia profesional. Se persiste o empate, resolverase por sorteo público.
Finalizado o proceso de selección elevarase ao órgano competente proposta dos candidatos para a formalización
dos correspondentes contratos laborais.

A devandita relación complementaria poderá tamén servir para constituír unha lista de reserva para cubrir as
baixas que se produzan durante o período de duración do contrato.
Os/as aspirantes seleccionados/as deberán realizar previamente á súa contratación, un recoñecemento médico
e unha proba física de esforzo para garantir as súas condicións de saúde para o traballo a realizar. De non
superar o recoñecemento médico e a proba física de esforzo, declararase o/a aspirante decaído/a do seu dereito
á contratación.
Igualmente os/as aspirantes seleccionados deberán realizar un curso teórico-práctico de formación sobre
prevención e defensa contra os incendios forestais de 16 horas. Este curso será obrigatorio, aínda que xa o
recibisen en anos anteriores. En caso de non superar o curso o/a aspirante quedará decaído/a do seu dereito á
contratación.
NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Os candidatos propostos para ser contratados deberá achegar no prazo de 2 días hábiles, a seguinte
documentación, agás que xa a presentara anteriormente xunto coa instancias de participación:
a) Copia compulsada da tarxeta da Seguridade Social.
A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta base e agás nos casos de forza maior
ou cando do exame da mesma se deduza que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base Terceira, non
poderán ser contratados sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude de
participación. Neste caso procederase a notificar ao candidato que obtivese a seguinte maior puntuación para que
aporte a referida documentación, procedéndose do mesmo xeito que no suposto anterior.
DÉCIMA.- FORMALIZACIÓN DOS CONTRATOS DE TRABALLO.
Rematado o proceso selectivo e presentada a documentación polo interesado, a Alcaldía resolverá o proceso e
formalizaranse os contratos de traballo de duración determinada por obra ou servizo, coa finalidade de dar
cobertura ás vacantes que se produzan no devandito posto de traballo, con ocasión de baixas médicas derivadas
de incapacidades temporais ou eventuais renuncias, e a xornada completa.
UNDÉCIMA.- BOLSA DE TRABALLO
De cara a posibles modificacións do mencionado Convenio, no correspondente a novas contratacións e incremento
de efectivos, ou ben no caso de ser necesaria a substitución de persoal contratado ó abeiro do mesmo, elaborarase
unha listaxe de reserva por orde de maior a menor puntuación.
Cando sexa necesario proceder aos correspondentes chamamentos, ofertarase á primeira persoa da lista que estea
pendente de chamar, polos medios de contacto que a persoa candidata consigne na súa instancia, do que se
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O tribunal non poderá aprobar nin declarar que superaron as probas selectivas un número superior de aspirantes
ao de postos que se convocan. Non obstante o anterior, e co fin de asegurar a cobertura dos mesmos cando se
produzan renuncias dos aspirantes seleccionados ou calquera outra circunstancia antes da formalización do
contrato, o órgano convocante poderá requirir ao órgano de selección relación complementaria dos/as aspirantes
que sigan aos propostos, para a súa posible contratación.
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deixará constancia mediante unha dilixencia, dándolle un prazo de 24 horas para que acepte ou renuncie ao posto
ofertado. Si non se recibe contestación no prazo indicado ou se rexeita a oferta equivalerá á renuncia ao ofertado
e procederase a chamar ao seguinte da lista.
A duración desta bolsa será polo tempo que dure o servizo subvencionado e o Convenio para a Prevención e
Defensa contra incendios Forestais para o ano 2020.
DUODÉCIMA. IMPUGNACIÓN.
Contra as presentes bases, sendo que o seu acordo aprobatorio é definitivo en vía administrativa, poderase
interpor polos interesados lexitimados os seguintes recursos:
Con carácter potestativo recuso de reposición ante o mesmo órgano que dictou o acto recorrido en prazo dun mes
a contar dende o dia seguinte ó da publicación das bases no Taboleiro de Anuncios. Si transcorrese un mes dende
o día seguinte ó da interposición do recurso de reposición sen que este fora resolto, poderán entenderse que foi
desestimado e interpor recurso contencioso-administrativo á súa elección ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo no prazo de seis meses.
Recurso contencioso-administrativo á súa elección ante o Xulgado do Contencioso administrativo de Lugo dentro
do prazo de dous meses contados dende o día seguinte ó da publicación das bases no Tablón de anuncios.
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Contra cantos actos administrativos se deriven das bases e da actuación do Tribunal, poderán ser interpostos
polos interesados os oportunos recursos nos casos e na forma establecidas na Lei 39/2015 de 1 de outubro e na
Lei 29/98 de 13 de xullo reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I.- MODELO DE INSTANCIA

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO DE SELECCIÓN DE 1 XEFE DE BRIGADA DE INCENDIOS
D/ª................................................................................................provisto/a de D.N.I. nº................. con enderezo
na R/.........................................................................................................nº....................piso...........................
C.Postal.................................Localidade...............................................................................................................
Municipio.....................................Provincia....................................Teléfono..........................................................
Enterado/a da convocatoria pública realizada polo Concello de Cervantes para a contratación laboral temporal
(contrato de obra ou servizo determinado), a xornada completa, para o posto de un Xefe de Brigada,
DECLARO:
PRIMEIRO.- Que coñezo na súa integridade as bases que rexen a convocatoria e que reúno tódalas condicións
esixidas polas mesmas para participar neste proceso selectivo.
SEGUNDO.- Que non estou afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na lexislación
vixente sobre incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións públicas, que non padezo enfermidade
ou defecto físico/psíquico, que me impida o desempeño das funcións ou tarefas correspondentes a praza á que
opto e que non estou separado/a, mediante expediente disciplinario do servizo ó Estado, ás Comunidades
Autónomas ou ás Entidades Locais, nin estar inhabilitado para o exercicio das funcións públicas; -No caso de ser
nacional doutro Estado-, de que non estou inhabilitado ou en situación equivalente, nin estou sometido a sanción
disciplinaria ou equivalente que me impida, no meu Estado, nos mesmos termos, o aceso ó emprego público.

CUARTO.- Solicito ser admitido/a a participar no referido procedemento comprometéndome a someterme ás bases
que o regulan, presentando a documentación seguinte:(Sinalar o que proceda)
o

Fotocopia compulsada do DNI.

o

Fotocopia compulsada do permiso de condución en vigor.

o

Fotocopia compulsada da titulación esixida.

o

Acreditación documental xustificativa dos méritos esixidos.

………………………............................................, ...... de.................de 2020

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CERVANTES

En cumprimento do Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 do Parlamento Europeo, do 27 de abril
de 2016 e da Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro de protección de datos persoais e garantía dos dereitos
dixitais, no presente documento, salvo manifestación en contra, presto o meu consentimento para que os datos
persoais reflectidos neste impreso sexan tratados e incorporados os ficheiros titularidade do CONCELLO DE
CERVANTES, coa finalidade de xestionar o procedemento que inicia con este formulario. O uso de ditos datos
limitarase á xestión municipal, podendo utilizalos en posteriores procedementos municipais, así como cederse a
outras Administración Públicas e solicitar o Concello datos a estas coas limitacións establecidas na lexislación
vixente. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento ou calquera outro
establecido na normativa vixente ante o responsable do mesmo no Rexistro Xeral do Concello, na dirección RÚA
DEPUTACIÓNS/N.- 27640.- SAN ROMÁN,CERVANTES.- LUGO
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estime, ao ser a publicidade un dos principios legais que debe observarse nos procedementos de selección.
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ANEXO II.- TEMARIO
Posto: Xefe de brigada.
Tema 1: Concello de Cervantes. Encadre territorial e poboación.
Tema 2: As funcións do xefe de brigada nos incendios forestais.
Tema 3: Comportamento e características do lume nos incendios forestais. Métodos de actuación. Ferramentas e
maquinaria nos incendios forestais. Comunicacións e operatividade dos vehículos.
Tema 4: Tipos de lumes. Formas e comportamentos do combustible. Extinción nos incendios forestais. Medidas
de seguridade e prevención. O EPI nos traballos de extinción.
Tema 5: Zonificación xeográfica dos distritos forestais. A xerarquía do distrito. Organización dos traballos. Plan
PLADIGA.
Cervantes, 24 de xullo de 2020.- O alcalde, Benigno Gómez Tadín.
R. 1638

COSPEITO
Anuncio
Aprobado polo Pleno da Corporación Municipal de Cospeito (Lugo), en sesión celebrada o 23 de xullo de 2020, o
expediente de transferencia de crédito entre partidas de distinta área de gasto, co seguinte detalle:
Altas en Aplicacións de Gastos

Progr.

Económica

453

61900

Descrición

Carreteras.- Otras inversiones de
reposición de infraestructuras y
bienes destinados del uso general
SUMA TOTAL

Créditos
iniciais

Modificacións
de crédito

Créditos
finais

289.926,51

27.049,54

316.976,05

289.926,51

27.049,54

316.976,05

Baixas en Aplicacións de Gastos
Aplicación
Progr.
920

Económica
12004

920

12100

920

12101

920

16000

Descrición
Administración General.- Sueldos
del Grupo C2
Administración General.Complemento de destino
Administración General.Complemento especifico
Administración General.Seguridad Social
TOTAL

Créditos
iniciais

Modificacións
de crédito

Créditos
finais

18.185,29

12.445,35

5.739,94

38.753.92

5.040,60

33.713,32

63.126,16

5.184,90

57.941,26

32.640,00

4.378,69

28.261,91

152.705,37

27.049,54

125.655,43

En cumprimento do disposto nos artigos 179 y 180 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e 40, 41, e 42 do R.D. 500/1990, do 20 de abril.
Exponse ó público na Secretaría Municipal deste Concello por un período de 15 días habiles contados a partir do
seguinte ó da públicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Durante o referido prazo os interesados lexítimados, segundo o previsto no artículo 170.1 da citada Lei de Facendas
Locais e por algún dos motivo taxativamente enumerados no número 2 de dito artígo 170, poderán presentar
reclamacións no Rexisto Xeral do Concello de Cospeito ante o Pleno da Corporación. O acordo inicial elevarase
automaticamente a definitivo se no citado prazo non se presentara reclamación o suxerencia algunha; en caso
contrario o Pleno disporá dun mes para resolvelas.
Cospeito, 23 de xullo de 2020.- O Alcalde, Armando Castosa Alvariño.
R. 1627
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A FONSAGRADA
Anuncio
Aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local de data do 23 de xuño, o Padrón de contribuíntes do prezo
público do Servizo de Axuda no Fogar, na modalidade de libre concorrencia ou prestación básica e de dependencia,
correspondente ao mes de xuño de 2020, polo importe total de 11.787,36 € (dependencia) e 643,20 € prestación
básica).
Por medio do presente exponse ao público o devandito padrón polo prazo de quince días hábiles, que empezará
a contarse dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poidan
formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, tanto en vía administrativa (artigos 123 e 124 da LPAC),
coma na vía contenciosa (artigos 19, 25 e 46 da LJCA)
O que se fai público para xeral coñecemento e aos efectos de que sirva de notificación colectiva de conformidade
co establecido na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
A Fonsagrada, 20 de xullo de 2020.- O Alcalde, Carlos López López.
R. 1597

FRIOL
Anuncio
EXPOSICIÓN AO PÚBLICO

-

Padrón da taxa polo abastecemento de auga e I.V.E sobre o seu consumo (incluído o canon da auga).

-

Padrón da taxa pola recollida do lixo.

-

Padrón da taxa polo tratamento e eliminación de residuos.

Conforme ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, por medio do presente, ponse en coñecemento dos
contribuíntes obrigados ao pago das taxas e canon, indicados previamente, que dispoñen dun prazo de quince
días, contados a partir da publicación do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de que poidan
ser examinados e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, considerándose definitivamente aprobados
se, transcorrido o prazo de exposición pública, non se formulara ningunha reclamación contra os mesmos.
Así mesmo, e de conformidade co artigo 223.1 da Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de reposición
ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao da finalización
do período voluntario de pagamento. Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren
oportuno.
ANUNCIO DE COBRANZA
De conformidade co disposto no vixente Regulamento Xeral de Recadación e, no artigo 62.3 da Lei Xeral Tributaria,
fíxase como prazo de ingreso, en período voluntario, o comprendido entre o quince de agosto e o quince de
outubro de dous mil vinte, ambos inclusive.
Para o cobro dos mesmos, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles cargados nas contas
bancarias respectivas, o día un de setembro de dous mil dezanove, data na que deberán ter saldo suficiente.
O resto dos contribuíntes deberán acudir ás Oficinas Municipais, donde se lles facilitarán os correspondentes
recibos para efectuar dito pago.
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ao público dos padróns e anuncio de cobranza
en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao amparo do establecido no artigo 102 da indicada Lei
Xeral Tributaria.
Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a esixencia dos
xuros de demora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, de 17 de
decembro, Xeral Tributaria, e no seu caso das costas do procedemento de apremio; de acordo co establecido no
artigo 161 de dita Lei, procedéndose a súa recadación pola vía administrativa de constrinximento, a través do
Servizo Provincial de Recadación da Excma. Deputación Provincial de Lugo.
No caso do canon da auga, según dispón o artigo 49.7 do Decreto 136/2012, de 31 de maio, polo que se aproba
o Regulamento de dito canon, cando polos contribuíntes afectados non se fixera efectivo o canon da auga no
período voluntario sinalado, esixirase directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola Consellería
competente en materia de facenda da Xunta de Galicia e, así mesmo, faise saber que a repercusión do canon da
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Pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día vinte de xullo do corrente, prestouse aprobación inicial ao
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11

Núm. 170 – luns, 27 de xullo de 2020

BOP Lugo

auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da
Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes desde que se entenda producida a notificación mediante o
padrón.
Friol, 20 de xullo de 2020.- O Alcalde, José Ángel Santos Sánchez.
R. 1598

GUNTÍN
Anuncio
O Pleno do Concello de Guntín, en sesión extraordinaria de data 20 de xullo de 2020, adoptou acordo relativo á
disolución da actual Agrupación para o sostemento en común do posto de Secretario-Interventor.
Para dar cumprimento ao establecido no artigo16 en relación co artigo 13 do Decreto 49/2009, do 26 de febreiro,
sobre o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos/as funcionarios/as con
habilitación de carácter estatal, sométese o expediente a información pública polo prazo dun mes.
Guntín, 21 de xullo de 2020.- A Alcaldesa, María José Gómez Rodríguez.
R. 1602

Anuncio

Para dar cumprimento ao establecido no artigo 13 do Decreto 49/2009, do 26 de febreiro, sobre o exercicio das
competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos/as funcionarios/as con habilitación de carácter
estatal, sométese o expediente a información pública polo prazo dun mes.
Guntín, 21 de xullo de 2020.- A Alcaldesa, María José Gómez Rodríguez.
R. 1603

O PÁRAMO
APROBACIÓN DEFINITIVA
En cumprimento do artigo 169.1, por remisión do 179.4, do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, ao non haberse presentado alegacións
durante o prazo de exposición ao público, quedou automaticamente elevado a definitivo o Acordo plenario de
aprobación inicial deste Concello, adoptado en data 16 de Xuño de 2020, sobre TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
DISTINTA ÁREA DE GASTO que non afectan a baixas e altas de créditos de persoal, como segue a continuación:
Altas en Aplicacións de Gastos
Aplicación
Progr.

Descrición

Importe da modificación
de crédito

Económica

430

480

Axudas autónomos e empresarios
COVID-19
TOTAL

10.000,00
10.000,00

Baixas en aplicacións
Aplicación
Progr.

Económica

338

480

Descrición
Subvención Asociación amigos Campo da
Feira
TOTAL

Importe da modificación
de crédito
10.000,00
10.000,00

Contra o presente Acordo, en virtude do disposto no artigo 113 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases
do Réxime Local, os interesados poderán interpor directamente recurso contencioso-administrativo na forma e
prazos establecidos nos artigos 25 a 43 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora de devandita Xurisdición.

1.
2.
3.
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O Pleno do Concello de Guntín, en sesión extraordinaria de data 20 de xullo de 2020, adoptou acordo relativo á
creación de Agrupación para o sostemento en común do posto de Secretario-Interventor co Concello de Taboada.
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Sen prexuízo diso, a tenor do establecido no artigo 171.3 Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, a interposición de devandito recurso non
suspenderá por si soa a efectividade do acto ou Acordo impugnado.
O Páramo, 17 de xullo de 2020.- O alcalde, José Luis López López.
R. 1599

TABOADA
Anuncio
O Pleno do Concello de Taboada, en sesión extraordinaria de data 23 de xullo de 2020, adoptou acordo relativo á
creación de Agrupación para o sostemento en común do posto de Secretario-Interventor co Concello de Guntín.
Para dar cumprimento ao establecido no artigo 13 do Decreto 49/2009, do 26 de febreiro, sobre o exercicio das
competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos/as funcionarios/as con habilitación de carácter
estatal, sométese o expediente a información pública polo prazo dun mes.
Taboada, 23 de xullo de 2020.- O Alcalde, Ramiro Moure Ansoar.
R.1628

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 1 LUGO
D/Dª RAFAEL GONZALEZ ALIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 001 DE LUGO.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D/Dª TONI
TIULEANU contra ANDREEA VALENTINA MARICA, en reclamación por ORDINARIO, registrado con el nº
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000772 /2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a ANDREEA VALENTINA MARICA, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 8/10/2020
a las 11:25 horas, en Planta 4 - Sala 9 - Edif. Xulgados, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Asimismo se ha acordado citarle para su asistencia al acto del juicio, a fin de practicar, en su caso la prueba de
interrogatorio de parte solicitada por el demandante, con apercibimiento que, de no comparecer y ser admitida
la prueba propuesta, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiere intervenido
personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a ANDREEA VALENTINA MARICA, se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de LUGO.
LUGO, trece de julio de dos mil veinte.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 1600

XULGADO DO SOCIAL N.º 3 LUGO
Anuncio
Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº
003 de LUGO, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000043/2020 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de DON FERNANDO CASTIÑEIRA PENAS, contra la empresa “ISEMPA, S. L.”, sobre ORDINARIO, se ha
dictado resolución, 13.07.20, la siguiente resolución:
“ACUERDO:- Retener los saldos a favor del ejecutado, “ISEMPA, S. L”, en las entidades que obran en la consulta
integral realizada, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber:5.069,48 euros, de principal, y 5.013,89 euros, presupuestados para intereses y costas.- Librar el/los oficios
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necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de retención con los
apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el receptor de la misma
quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer constar las cantidades
que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de recibo se remitirá directamente a este
órgano judicial.- Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso
los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante
recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.- LA LETRADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a EMPRESA "ISEMPA, S. L.", en ignorado paradero, expido
el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
LUGO, trece de julio de dos mil veinte.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
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