
 

MÉRCORES, 28 DE OUTUBRO DE 2020 N.º 247 

CONCELLOS 

FRIOL 

Anuncio 

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 19 de outubro de 2020, prestou aprobación ás bases 

reguladoras para a convocatoria de axudas para adquisicíón de material educativo no segundo ciclo de 

educación infantil para o curso escolar 2020-2021, pola cuantía individual de 50€ para os alumnos matriculados 

no CPI Dr. López Suárez en 4º,5ª e 6ª de educación infantil. 

1.- Obxeto e finalidade das axudas: 

Adquisicíón de material educativo no segundo ciclo de educación infantil para o curso escolar 2020-2021, pola 

cuantía individual de 50€ para os alumnos matriculados no CPI Dr. López Suárez en 4º,5ª e 6ª de educación 

infantil. 

2.- Beneficiarios: 

Os membros da unidade familiar do alumnado, tal como resulta definida na regulación do Imposto sobre a 

Renda das Persoas Físicas, deberá estar empadroado no Municipio de Friol. O Concello de Friol solicitará de 

oficio os xustificantes de convivencia dos/as membros da unidade familiar dos/as solicitantes destas axudas. 

3.- Solicitude e prazo : 

As solicitudes das persoas interesadas presentarase no Rexistro Xeral do Concello de Friol ou ben utilizando os 

medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de Outubro, dor Procedemento Administrativo Común 

das Administracións Públicas, no prazo de 1 mes contados a partir do día seguinte ao da publicación dun 

extracto destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e se inserirá no Taboleiro do Anuncios e na sede 

electrónica do Concello de Friol (friol.sedelectronica.gal). 

A persoa interesada deberá acompañar á solicitude a seguinte documentación: 

a) Solicitude en modelo específico subscrita pola persoa interesada (ANEXO I). 

b) Fotocopia do D.N.I. da nai e do pai, ou persoas que representan legalmente á nena ou neno. 

c) Fotocopia cotexada co seu orixinal do libro de familia. 

d) Declaración xurada das subvencións ou axudas solicitadas ou percibidas pola persoa solicitante por parte 

doutras entidades públicas ou privadas, nacionais, ou estranxeiras, para o financiamento da actividade para a 

que se solicita a subvención. 

e) Declaración responsable de non estar incurso/a en prohibición para obter a condición de beneficiario/a da 

subvención conforme o establecido no artigo 13.7 da Lei 38/2003. 

f) Certificacións de atoparse ao corrente no cumprimento dos deberes tributarios e coa Seguridade Social ou 

autorización ao órgano municipal competente no seu caso. No Concello comprobarase de oficio que os 

solicitantes están ao corrente no cumprimento dos deberes fiscais municipais. 

g) Certificación ou certificacións do C.P.I. Dr. López Suárez onde as e os alumnos realicen os estudos e na que se 

xustifique o curso no que están matriculadas e matriculados.  

h) Factura da tenda ubicada no Concello de Friol a nome do solicitante da axuda por un importe igual ou 

superior a 50,00 € máis o I.V.E. correspondente da axuda solicitada, con selo do establecemento que indique 

que esa factura foi aboada.  

i) Certificado do Número de Conta Bancario, a nome do solicitante da axuda. 

4.- Publicidade.- A presente convocatoria de axudas publicarase no BOP e no taboleiro de anuncios do Concello 

de Friol. 
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Friol, 20 de outubro de 2020.- O alcalde, José Ángel Santos Sánchez. 

R. 2556 

 

PALAS DE REI 

Anuncio 

ANTECEDENTES 

A vixente normativa en materia de provisión de postos de traballo do sector público determina que existe unha 

taxa de reposición máxima de efectivos e establece a excepcionalidade para cubrir necesidades urxentes e 

inaprazables restrinxidas aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios ou 

afecten ao funcionamento básico dos servizos públicos. 

Situacións de urxencia que son susceptibles de producirse, sen que exista un procedemento áxil para a 

provisión transitoria dos postos de traballo sen que se resinta o funcionamento dos servizos públicos 

municipais. Por tal motivo, considérase imprescindible contar cun marco regulamentario que posibilite a 

tramitación eficaz dos procedementos de selección necesarios, garantindo plenamente os principios de 

publicidade mérito e capacidade, conforme ao mandato que se contén no artigo 10.2 do Real Decreto Lexislativo 

5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado 

Público. 

Aos efectos de ditar a resolución que legalmente proceda, considerouse a seguinte normativa: 

Constitución Española. 

Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local. 

Real Decreto 781/1986, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de 

réxime local. 

Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das Administración Públicas. 

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. 

Lei do Estatuto dos Traballadores. 

Real Decreto Lexislativo 3/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Emprego. 

Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de 

dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. 

Real Decreto 1856/2009, do 4 de decembro, do procedemento para o recoñecemento, declaración e 

cualificación do grao de discapacidade. 

Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes. 

Disposicións regulamentaria sobre programas mínimos e procedementos selectivos dos funcionarios públicos, 

de aplicación supletoria. 

Á vista do anteriormente exposto e con base na lexislación que se relaciona, en virtude das atribucións que me 

confire o artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, LBRL, polo presente  

RESOLVO: 

PRIMEIRO.–Aprobar as Bases xerais para a selección de persoal funcionario interino e persoal laboral temporal 

do Concello de Palas de Rei, mediante listas de substitución, que logo se transcriben.  

SEGUNDO.–Publicar esta resolución, xunto co texto íntegro das Bases e os seus Anexos no Boletín Oficial da 

Provincia de Lugo.  

TERCEIRO. Contra a presente resolución, que pon fin a vía administrativa, poderá interpoñerse alternativamente 

recurso de reposición potestativo ante o alcalde do Concello de Palas de Rei, no prazo dun mes, a contar desde o 

día seguinte ao da publicación no Boletín oficial da Provincia de Lugo, de conformidade cos artigos 123 e 124 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas; ou ben 

interpoñer directamente recurso contencioso administrativo, ante o Xulgado do Contencioso Administrativo 

correspondente, no prazo de dous meses, a contar desde o día seguinte ao da publicación, de conformidade co 

artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso Administrativa. Se optase por interpoñer o 

recurso de reposición potestativo non poderá interpoñer recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa 

resolto expresamente ou se producira a súa desestimación por silencio.  
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Bases xerais para a selección de persoal funcionario interino e persoal laboral temporal do Concello de 

Palas de Rei, mediante listas de substitución  

1. Normas xerais.  

1.1. Obxecto.  

O obxecto das presentes bases é a regulación da selección de persoal funcionario interino e persoal laboral 

temporal do Concello de Palas de Rei, mediante listas de substitución.  

1.2. Xustificación da necesidade.  

O chamamento dos/as aspirantes que figuren nas listas de substitución, utilizarase cando por razóns 

expresamente xustificadas de necesidade e urxencia sexa necesario o nomeamento de funcionarios/as 

interinos/as ou a contratación de persoal laboral temporal e sempre e cando se dea algunha das seguintes 

circunstancias:  

- A existencia de prazas vacantes cando non sexa posible a súa cobertura definitiva por persoal funcionario de 

carreira ou persoal laboral fixo.  

- A substitución transitoria dos/as titulares de postos incluídos no Cadro de Persoal do Concello de Palas de Rei.  

- Exceso ou acumulación de tarefas, ou execución de programas de carácter temporal, cando os requisitos 

esixidos para o nomeamento ou contratación coincidan cos requisitos requiridos no proceso selectivo realizado 

para formar a correspondente lista de substitución.  

1.3. Principio de transparencia e publicidade activa.  

As presentes bases xerais publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.  

As convocatorias específicas, a formación e a modificación das listas de substitución aprobaranse por resolución 

do alcalde e publicaranse no taboleiro de anuncios e na páxina web oficial do Concello de Palas de Rei.  

As listas de substitución en vigor permanecerán publicadas na páxina web do Concello de Palas de Rei.  

2. Listas de substitución.  

2.1. Formación. Procedemento ordinario  

Unha vez celebrados os procesos selectivos para o acceso a prazas incluídas na oferta de emprego público, cos 

datos achegados polo tribunal formaranse unhas listas de substitución con aqueles/as aspirantes que non 

tiveran superado o proceso selectivo, e que tiveran aprobado algún dos exercicios da fase de oposición.  

2.2. Formación. Procedemento extraordinario.  

No caso de que, por non terse celebrado procesos selectivos ou as listas formadas polo procedemento ordinario 

estiveran esgotadas, poderanse formar listas de substitución mediante a aprobación dunha convocatoria 

específica e de conformidade co disposto no Anexo I destas bases.  

2.3. Exclusión.  

1. Serán motivos de exclusión dun/ha integrante da lista, salvo causa xustificada ou de forza maior que deberán 

ser suficientemente acreditadas, os seguintes:  

- Non aceptar, ou non responder dentro do prazo fixado, tras a realización dunha oferta.  

- Non presentar dentro do prazo fixado tras a aceptación dunha oferta, a documentación requirida para o 

nomeamento de persoal funcionario interino ou a contratación como persoal laboral temporal, ou se da mesma 

se deducise que carece dalgún dos requisitos esixidos.  

- Renunciar á continuidade no desempeño dun posto de traballo, ou ter sido separado do servizo por sanción 

disciplinaria e/ou por despido declarado procedente, unha vez que foi nomeado/a ou contratado/a.  

- Non presentar solicitude de participación no proceso de renovación da lista de substitución cando sexan 

convocadas.  

2. Considéranse causas xustificadas para a non exclusión dun integrante da lista as seguintes situacións:  

- Estar traballando no Concello de Palas de Rei como persoal funcionario interino ou persoal laboral temporal por 

ter aceptado unha oferta realizada anteriormente.  

- Estar en situación de baixa por enfermidade acreditada por certificado médico oficial.  

- Ser beneficiaria/o dunha prestación recoñecida pola seguridade social (maternidade, paternidade, risco durante 

o embarazo, etc.), razón de garda legal ou coidado de dependentes.  

2.4. Vixencia.  

As listas de substitucións estarán vixentes ata a aprobación dunha nova lista da praza en cuestión polos 

procedementos establecidos nestas bases. Na resolución de aprobación da nova lista farase mención expresa á 
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lista de substitución que deixa de estar vixente. A perda de vixencia da lista implica a extinción do dereito dos 

seus integrantes a ser chamados para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as ou a contratación de 

persoal laboral temporal. 

2.5. Renovación. 

As listas de substitución renovaranse anualmente, abríndose un prazo para a admisión de novos aspirantes, ou 

para que os que xa forman parte das mesmas manifesten a súa vontade de continuar e, no seu caso, actualizar 

os méritos acreditados. 

3. Orde dos/as aspirantes na lista de substitución. 

3.1. Criterios de ordenación. 

A orde dos/as aspirantes establecerase atendendo sucesivamente aos seguintes criterios: 

1. Número de exercicios aprobados na fase de oposición do proceso selectivo de formación polo procedemento 

ordinario, da lista de substitución. 

2. Maior puntuación do conxunto das fases do proceso selectivo no caso de procedemento ordinario de 

formación da lista de substitución. Non se considerará a estes efectos a puntuación obtida nos exercicios non 

aprobados. 

3. Criterios de ordenación da “Relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo” en caso de empate, que 

se tiveran establecido nas bases específicas da convocatoria do proceso selectivo de formación polo 

procedemento ordinario da lista de substitución. 

4. Maior puntuación da valoración de méritos acreditados no proceso de formación e renovación das listas de 

substitución. 

3.2. Criterios de preferencia en caso de empate. 

Tendo en conta o previsto no artigo 9.2 da Constitución Española e o artigo 17 da Lei do Estatuto dos 

Traballadores, en relación co establecido no artigo 2.d) do Real Decreto Lexislativo 3/2015, do 23 de outubro, 

polo que se aproba o texto refundido da Lei do Emprego, as disposición de aplicación do Real Decreto 

Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do 

Empregado Público, Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido 

da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, Real Decreto 1856/2009, do 4 

de decembro, do procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, Lei 

Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes e os Plans de Igualdade 

vixentes no Concello de Palas de Rei, establécense os seguintes criterios para o caso de empate na puntuación 

obtida conforme aos apartados anteriores, coa prelación que se indica: 

1º. Persoas con maior grado de discapacidade, sempre que a mesma resulte compatible do desempeño do posto 

de traballo. 

2º. Mulleres. 

3º. Maior xuventude. 

4º. Parado/a de longa duración, maior de 45 anos.  

No caso de concorrer máis dunha circunstancia das relacionadas teranse en conta as circunstancias concorrentes 

como criterio de desempate para o caso do mesmo nivel de prelación das circunstancias acreditadas polos 

aspirantes. 

Se despois de todas as valoracións anteriormente descritas persistira o empate, resolverase por sorteo efectuado 

polo Tribunal ou Comisión de Valoración, deixando constancia en acta. 

3.3. Forza maior. 

O/a aspirante que unha vez chamado/a non puidese ser nomeado/a ou contratado/a por causa xustificada ou de 

forza maior, conservará a súa orde na lista. 

3.4. Finalización da prestación. 

O/a aspirante que tras o seu nomeamento ou contratación finalice a súa prestación de servizos por extinción da 

circunstancia que dou orixe ao mesmo, conservará a súa orde na lista. 

3.5. Chamamentos. 

1. Os chamamentos dos/as aspirantes efectuaranse pola orde na que figuren na lista de substitucións. 

2. Os chamamentos efectuaranse mediante chamada telefónica e correo electrónico. Realizarase tres chamadas 

entre as 10:30 e as 14:30 horas, mediando entre elas un mínimo dunha hora. Se non se tivera resposta en 

ningunha das tres chamadas, considerarase realizado o chamamento. 
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3. A realización dos chamamentos na forma indicada, requirirá que os/as aspirantes teñan facilitado nas súas 

solicitudes de participación nos procesos, ou en comunicación posterior presentada no rexistro municipal, os 

datos correctos necesarios (número de teléfono e dirección de correo electrónico). No caso de que non sexa 

posible realizar os chamamentos na forma indicada por falta dos citados datos, procederase ao chamamento 

da/o seguinte aspirante. 

4. A aceptación da oferta, efectuarase no mesmo momento de recepción do chamamento ou mediante chamada 

telefónica á Secretaría Xeral do Concello de Palas de Rei (unidade de persoal), antes das 10:30 horas do primeiro 

día hábil seguinte ao do chamamento. Transcorrido dito prazo sen que se produza a aceptación, entenderase 

rexeitada. 

5. A/o empregada pública/o que realice as chamadas, fará constar mediante dilixencia o detalle das mesmas e o 

resultado obtido. 

6. Poderanse anticipar chamamentos por razóns de axilidade aos aspirantes sucesivos, condicionados á non 

aceptación ou localización do candidato ao que lle corresponde. En calquera caso, reiterarase na quenda que 

proceda e corresponda a cada aspirante de cara a ratificar formalmente a aceptación. De todo o actuado 

deixarase debida constancia no expediente. 

4. Nomeamento de persoal funcionario interino ou persoal laboral temporal. 

1. No prazo de dous días hábiles contados desde o día seguinte á aceptación da oferta, as persoas seleccionadas 

deberán presentar no Concello de Palas de Rei orixinal ou copia compulsada da seguinte documentación: 

Documento nacional de identidade ou outro que acreditación os requisitos de nacionalidade e idade.  

Título ou acreditación do requisito de titulación. 

Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos específicos que no seu caso se tiveran esixido nas 

bases específicas. 

Documento médico acreditativo de non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou 

psíquica que sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións. (De non conseguir no prazo 

indicado o documento médico, o/a aspirante deberá presentar no prazo indicado xustificante da cita médica, e 

posteriormente o citado documento médico acreditativo). 

Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do 

servizo de ningunha administración pública, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para o exercicio 

de funcións públicas. Os nacionais doutros estados deberán acreditar non estar sometidos a sanción 

disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública. 

Declaración baixo a súa responsabilidade de non incorrer en ningún dos supostos de incompatibilidade 

establecidos na lexislación vixente sobre a mesma. 

2. Os/as aspirantes seleccionados/as e que tiveran acreditado o cumprimento dos requisitos esixidos, serán 

nomeados/as persoal funcionario interino ou contratados como persoal laboral temporal, mediante resolución 

do alcalde. 

ANEXO 

NORMAS XERAIS DAS CONVOCATORIAS PARA A FORMACIÓN POLO PROCEDEMENTO EXTRAORDINARIO DE 

LISTAS SUBSTITUCIÓN OU RENOVACIÓN DE ESTAS. 

1. Publicidade. 

As convocatorias publicaranse no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello de Palas de Rei, sen 

prexuízo da maior difusión que en cada caso se estime oportuna ou conveniente. No caso de postos de traballo 

reservados a funcionarios de carreira, publicarase ademais un extracto no Boletín Oficial da Provincia. 

2. Sistema de valoración. 

Cando o posto a substituír requira unha titulación ou capacitación específica, o sistema que se utilizará para a 

formación polo procedemento extraordinario ou renovación de listas de substitución, será o de valoración de 

méritos acreditados polas/os aspirantes. 

Nos restantes supostos o sistema a utilizar será o de valoración de méritos e unha proba de coñecementos 

teórico-prácticos, que poderá desenvolverse por escrito ou de modo oral. 

Cando o posto a substituír o requira, realizaranse con carácter previo as oportunas probas físicas ou técnicas e 

os recoñecementos médicos, psicolóxicos ou psicotécnicos esixibles para o desempeño. 

3. Requisitos dos/das candidatos/as. 

Para ser admitidos/as no proceso selectivo, os/as aspirantes terán que reunir no día de finalización do prazo de 

presentación de solicitudes, os seguintes requisitos: 
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- Nacionalidade. Cúmprese este requisito nos seguintes casos: ter a nacionalidade española ou ser nacional de 

outros estados aos que se refire e nas condicións que establece o artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, 

do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público. 

- Idade. Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non ter alcanzado a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Titulación. Estar en posesión, ou en condicións de obtelo, do título que se esixa nas bases específicas da 

convocatoria. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite a súa 

homologación. 

- Capacidade funcional. Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa 

incompatible co desempeño das correspondentes funcións. 

- Habilitación. Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración 

pública, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para o exercicio de funcións públicas. Non ter 

antecedentes no Rexistro Çentral de Delincuentes Sexuais. 

Nas bases específicas que rexan cada convocatoria poderán esixirse outros requisitos específicos, segundo as 

especiais características do posto de traballo. 

4. Solicitudes. 

1. As persoas interesadas en tomar parte nos procesos de formación ou renovación de listas terán que facelo 

constar en instancia segundo modelo que se facilitará na páxina web do Concello. 

2. Para poder ser admitido/a no proceso selectivo, deberá acompañar á solicitude orixinal ou copia auténtica da 

seguinte documentación: 

- Documento nacional de identidade ou documento oficial que acredite os requisitos de nacionalidade e idade. 

- Título ou acreditación do requisito de titulación. 

- Declaración responsable de posuír a capacidade funcional e habilitación esixidas 

- Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos específicos que no seu caso se tivera esixido nas 

bases específicas. 

- Relación dos méritos que se acrediten, por cada un dos apartados de que conste o concurso. 

- Documentación acreditativa dos méritos que se posúan. No concurso non se terán en conta os documentos que 

non queden debidamente acreditados dentro do prazo de presentación de instancias. No caso de certificados a 

emitir polo propio Concello de Palas de Rei, bastará con unir xustificante da súa solicitude. 

3. A solicitude, xunto coa documentación indicada no apartado anterior, pode ser presentada por algún dos 

seguintes procedementos: 

- No Rexistro Xeral do Concello de Palas de Rei. Na instancia presentada, o/a solicitante declarará baixo a súa 

responsabilidade que as copias da documentación que achega á mesma, son fiel reflexo dos orixinais que obran 

no seu poder. 

- En calquera das formas establecidas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 

administra- tivo común das administracións públicas Non obstante o anterior, nas bases específicas de cada 

convocatoria, en consideración ao establecido no artigo 14.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das administración públicas, poderase esixir a presentación das solicitudes 

por medios exclusivamente electrónicos. 

4. O prazo para a presentación das solicitudes establecerase en cada convocatoria específica. O prazo mínimo 

será ordinariamente de 10 días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín 

Oficial da Provincia. 

En circunstancias excepcionais, que esixan a inmediata substitución dun posto de traballo encadrado nos 

servizos esenciais do Concello de Palas de Rei, poderá reducirse o prazo, que en todo caso non será inferior a 

cinco días naturais, comprendidos un mínimo de tres días hábiles dentro do prazo indicado. 

5. Admisión de aspirantes. 

1. Lista provisional. 

Unha vez que remate o prazo de presentación de instancias, por resolución do alcalde, aprobarase a lista 

provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, con indicación das causas de exclusión, de ser o caso. 

Esta resolución publicarase no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello. 

2. Prazo de reclamación e emenda. 

Os/as aspirantes non admitidos/as disporán dun prazo de dous días hábiles, contados desde o seguinte ao da 

publicación da lista na páxina web do Concello, co fin de emendar o defecto que motivara a exclusión 

provisional. 
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3. Lista definitiva. 

Unha vez que remate o prazo de reclamacións, por resolución do alcalde aprobarase a lista definitiva de 

aspirantes admitidos/as e excluídos/as. No caso de que non houbera excluídos na lista provisional, a mesma 

considerarase definitivamente aprobada, sen que resulte precisa resolución expresa. A resolución que resolva as 

eventuais reclamacións e emendas publicarase no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello. 

6. Comisión Técnica de valoración. 

1. A comisión técnica de valoración será colexiada e deberá axustarse aos principios de imparcialidade e 

profesionalidade. A súa composición será predominantemente técnica e os seus membros desempeñarán cargos 

para os que se esixa unha titulación de nivel igual ou superior ao esixido para participar no proceso selectivo. Os 

membros da comisión de valoración deberán ser funcionarios/as de carreira no caso de listas de substitución de 

funcionarios/as interinos, e funcionarios/as de carreira ou persoal laboral fixo no caso de listas de substitución 

de persoal laboral temporal. Na medida da dispoñibilidade real, procurarse que os membros da Comisión sexan 

designados entre os funcionarios e persoal laboral fixo do Concello de Palas de Rei. 

2. A comisión técnica de valoración estará composta por un/unha presidente, tres vogais e un/unha secretario/a 

garantindo a paridade entre mulleres e homes. A composición nominal do tribunal establecerase na resolución 

na que se aprobe a lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as. 

3. Os membros da comisión de valoración terán que absterse de intervir, notificando esta circunstancia ao 

alcalde, cando concorran neles circunstancias das previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 

réxime xurídico do sector público ou se encargaran das tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas 

nos cinco anos anteriores á publicación da convocatoria específica. O alcalde poderá solicitar dos membros da 

comisión técnica de valoración declaración expresa de non incorrer na obriga de abstención regulada nesta base. 

Os/as aspirantes poderán recusar aos membros da comisión de valoración cando concorran as circunstancias de 

abstención legalmente recoñecidas. 

4. A comisión de valoración non poderá constituírse sen a presenza, polo menos, do/a presidente/a, o/a 

secretario/a e un/unha vogal. 

5. Todos os membros da comisión de valoración terán voz e voto. A comisión de valoración queda autorizada 

para resolver cantas dúbidas poidan presentarse e para adoptar os acordos que garantan a boa orde da 

convocatoria, en todo o non previsto polas presentes bases e a normativa aplicable. O procedemento de 

actuación do tribunal axustarase ao disposto na Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público. 

7. Cualificación e formación ou renovación de listas. 

A valoración dos méritos acreditados publicarase no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello de Palas 

de Rei. 

Cos datos aportados pola comisión técnica de valoración, aprobarase a formación ou renovación da lista de 

subssusubstitución obxecto da convocatoria.  

Palas de Rei, 21 de outubro de 2020.- O alcalde, Pablo José Taboada Camoira. 

R. 2557 

 

PANTÓN 

Anuncio 

DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓNS DO PLENO NO ALCALDE E NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL. 

En cumprimento do disposto polo artigo 51.2 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 

aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, faise público o 

contido do acordo plenario do 02.10.2020 polo que se efectúa a delegación do exercicio de atribucións do Pleno 

no Alcalde e na Xunta de Goberno Local, cuxo teor literal é o seguinte: 

“5º.- Expediente 637/2020. Delegacións e Avocacións de Competencias. Delegación de atribucións do Pleno 

no Alcalde e na Xunta de Goberno Local. 

Deuse conta de ditame da Comisión Informativa de Asuntos de Pleno que transcrito literalmente di: 

 “Vista a proposta da Alcaldía sobre “EXPEDIENTE Nº 337. DELEGACIÓN DO EXERCICIO DE ATRIBUCIÓNS DO 

PLENO NO ALCALDE E NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.",  pola que, tendo en conta a necesidade de axilizar na 

maior medida posible a xestión dos asuntos municipais e considerando o disposto no artigo 22.4 da Lei 7/1985, 

do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, se proón ao Pleno a delegación de atribucións no Alcalde e 

na Xunta de Goberno Local. 
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Atendido que tras as deliberacións, o presidente someteu a votación a proposta da Alcaldía, rexistrándose tres 

votos a favor do presidente (1) e dos concelleiros grupo político PP (2), un voto en contra do concelleiro 

representante do grupo político PSdeG-PSOE (1), e unha abstención da  concelleira do grupo político BNG (1). 

A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, tras a votación ordinaria e por maoiría de tres votos a favor, cun 

voto en contra e unha abstención, dos cinco membros presentes nesta sesión, sendo cinco o número legal de 

membros que a compoñen, dictaminou favorablemente a proposta da Alcaldía e eleva ao Pleno a seguinte 

proposta de acordo: 

PRIMEIRO.- Delegar no Alcalde o exercicio das seguintes atribucións do Pleno: 

1.   O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da Corporación en materias de competencia 

plenaria. 

2.   A aceptación da cesión gratuíta de terreos ou de dereitos de aproveitamento urbanístico, doazóns, 

herdanzas, legados e todo tipo de bens e dereitos transmisibles, mesmo as cesións gratuítas que leven anexas 

condicións ou modalidades onerosas. 

3.   A aceptación de bens adxudicados ao Concello en procedementos xudiciais ou administrativos. 

4.   A solicitude de subvencións a outras administracións públicas e aceptación das concedidas cando a 

normativa xeral ou a específica aplicable ao caso requira o acordo plenario para iso. 

SEGUNDO.- Delegar na Xunta de Goberno Local o exercicio das seguintes atribucións do Pleno: 

1.   A declaración de lesividade dos actos do Concello. 

2.   A concertación das operacións de crédito cuxa contía acumulada, dentro de cada exercicio económico, 

exceda do 10 por 100 dos recursos ordinarios do Orzamento -salvo as de tesouraría, que lle corresponderán 

cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento supere o 15 por 100 dos ingresos correntes 

liquidados no exercicio anterior- todo iso de conformidade co disposto na Lei Reguladora das Facendas Locais. 

3.   As competencias como órgano de contratación respecto dos contratos de obras, de subministración, de 

servizos, os contratos de concesión de obras, os contratos de concesión de servizos, os contratos 

administrativos especiais e os contratos privados, cando o seu valor estimado supere o 10 % dos recursos 

ordinarios do orzamento, en calquera caso, a cuantía de 6.000.000,00 €, incluídos os de carácter plurianual 

cando a súa duración sexa superior a catro anos, eventuais prórrogas incluídas sempre que o importe 

acumulado de todas as súas anualidades supere tanto a porcentaxe indicada, referido aos recursos ordinarios do 

orzamento do primeiro exercicio, como a contía sinalada. 

A delegación inclúe os contratos de obras, servizos, subministracións e os de calquera outra natureza relativos a 

obras ou servizos incluídos en Plans provinciais de obras, servizos, equipamentos ou instalacións e en plans ou 

actuacións conxuntas de carácter supramunicipal, xa sexan de Comarcas, Mancomunidades, Consorcios, Entes 

Metropolitanos, Comunidade Autónoma, Administración Estatal ou da Comunidade Europea, cando a normativa 

específica dos mesmos atribúa estes contratos ao Pleno, e aínda nos casos en que se requira a aceptación 

expresa polo pleno da delegación de competencias de contratación, que se entenderán realizadas, unha vez 

aceptadas polo Pleno, a favor do órgano en quen se delega o exercicio destas atribucións. 

Exceptúanse, por non seren delegables, as concesións de servizos por máis de cinco anos, sempre que a súa 

contía exceda do 20 % dos recursos ordinarios do orzamento, así como a municipalización ou provincialización 

de actividades en réxime de monopolio e a aprobación da forma concreta de xestión do servizo correspondente. 

4.   A aprobación dos pregos de cláusulas administrativas xerais. 

5.   A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación ou 

concesión, e aínda cando non estean previstos nos Orzamentos. 

6.   A adxudicación de concesións sobre os bens do concello e a adquisición de bens inmobles e dereitos 

suxeitos á lexislación patrimonial cando o seu orzamento base de licitación supere o 10 por 100 dos recursos 

ordinarios do orzamento e o importe de tres millóns de euros, así como a alienación do patrimonio, cando o seu 

valor supere a porcentaxe ou a contía indicados, e dos bens declarados de valor histórico ou artístico calquera 

que sexa o seu valor. 

Exceptúanse, por non seren delegables, as concesións de bens por máis de cinco anos, sempre que a súa contía 

exceda do 20 % dos recursos ordinarios do orzamento, así como a alienación de bens cando a súa contía exceda 

do 20 % dos recursos ordinarios do orzamento, e a cesión de balde de bens a outras administracións ou 

institucións públicas. 

En calquera momento o Pleno poderá abocar para si, con carácter individualizado, calquera asunto entre os 

comprendidos na esfera das competencias delegadas e resolver sobre o mesmo. 

TERCEIRO.- As atribucións delegadas inclúen de xeito especial a facultade de resolver mediante actos 

administrativos que afecten a terceiros e a facultade de resolver os recursos de reposición que se interpoñan 

contra os correspondentes acordos. 
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CUARTO.- Este acordo producirá efectos dende o día seguinte á súa adopción, sen prexuízo da súa publicación 

no Boletín Oficial da Provincia.” 

A continuación, coa anuencia do Alcalde, interveu o voceiro do grupo político PSdeG-PSOE, Mario Sánchez San 

Emeterio, para anunciar o voto en contra do seu grupo político. 

Seguidamente, coa anuencia do Alcalde, interveu a voceira do grupo político BNG, Rosa Ana Prieto Florines, para 

anunciar o voto en contra do seu grupo político porque o acordo supón baleirar de contido o Pleno municipal e 

para dicir que o seu grupo, cando se exerciten atribucións delegadas polo Pleno, esixirá a aplicación dos 

dereitos que lle recoñece a Sentenza do Tribunal Constituciónal 161/2013. 

A continuación, interveu o Alcalde, José Luis Álvarez Blanco, para dicir que a xestión diaria implicaba ter que 

axilizar a adopción de resolucións e determinados asuntos non podían esperar a convocar un Pleno. 

Concluídas as intervencións, por orde do alcalde someteuse a votación o ditame, rexistrándose seis votos a favor 

do alcalde (1) e dos/as concelleiros/as do grupo político PP (5) e tres votos en contra dos/as concelleiros/as do 

grupo político BNG (2) e do concelleiro do grupo político PSdeG-PSOE (1). 

En consecuencia, o Pleno municipal, tras a votación ordinaria e por maioría de seis votos a favor, con tres votos 

en contra, dos nove membros presentes nesta sesión, sendo once o número legal de membros que o 

compoñen, ACORDOU aprobar o ditame da Comisión Informativa de Asuntos de Pleno sobre “EXPEDIENTE Nº 

337. DELEGACIÓN DO EXERCICIO DE ATRIBUCIÓNS DO PLENO NO ALCALDE E NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.", 

quedando o referido ditame convertido en acordo nos seus propios termos.” 

Pantón, 20 de outubro de 2020.- Oalcalde, José Luis Álvarez Blanco. 

R. 2558 

 

O PÁRAMO 

Anuncio 

CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE Xuíz de Paz TITULAR do Concello de O Páramo (Lugo) 

EDICTO 

DON JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ, Alcalde-Presidente do Concello de O Páramo (Lugo), fai público que por Decreto de 

alcaldía  de data 19/10/2020, resolveu convocar a provisión da vacante do cargo de Xuíz de Paz Titular de O 

Páramo (Lugo); Resolución que se transcribe literalmente: 

“Visto o escrito recibido neste Concello remitido pola Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, e en cumprimento do acordado polo Excmo. Sr. Presidente do Tribunal Superior de Xustiza, conforme ao 

que se pon en coñecemento deste Concello que deberá proceder á provisión de vacante do cargo deXuíz de Paz 

TITULAR de O Páramo (Lugo), e se insta a iniciar o procedemento para nova designación; esta Alcaldía-

Presidencia, de conformidade co que dispoñen os artigos 101 e 102 da Lei Orgánica do Poder Xudicial e artigos 4 

e 5.1 do Regulamento 3/1995, de 7 de xuño, dos Xuíces de Paz, 

RESOLVO: 

PRIMEIRO: Abrir un prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta 

Resolución no BOLETÍN OFICIAL da Provincia de Lugo, para que as persoas que estean interesadas e reúnan as 

condicións legais, soliciten deste Concello, por escrito dirixido á Alcaldía, ser elexidos para ditos cargos polo 

Pleno do Concello, por un período de catro anos e cuxo nomeamento se efectuará pola Sala de Goberno do 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

SEGUNDO: Requisitos para tomar parte na convocatoria: 

a) Estar en posesión da nacionalidade española. 

b) Ser maior de idade. 

c) Non estar incurso en algunha das causas de incapacidade que establece o artigo 303 da Lei Orgánica do 

Poder Xudicial 

d) Ser residente nesta localidade (sede do Xuzgado de Paz). 

e) Non estar incurso en algunha das causas de incompatibilidade previstas na Lei Orgánica do Poder Xudicial 

(artigo 389) 

TERCEIRO: Os/as interesados/as presentaran a correspondente solicitude, no Rexistro Xeral deste Concello en 

horario de atención ao público (de 9:00 horas a 14:30 horas de luns a venres) ou no Rexistro Electrónico deste 

Concello (Sede Electrónica). Ademais as solicitudes tamén se poderán presentar por calquera dos outros medios 

que regula o artigo 16.4, da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas, neste caso os aspirantes deberán comunicalo ao correo electrónico 

concello.oparamo@eidolocal.es, achegando copia da solicitude rexistrada. 
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Á citada solicitude achegarase a seguinte documentación: 

a) Copia do DNI 

b) Xustificación dos méritos que, no seu caso alegue o/a solicitante. 

CUARTO:  Publicar esta Resolución no BOLETÍN OFICIAL da Provincia, no Taboleiro de Anuncios deste Concello, 

na Sede electrónica do Concello,  no Xulgado  de Primeira Instancia e Instrución de Sarria e no propio Xulgado de 

Paz de O Páramo, e todo isto de conformidade co establecido no artigo 5 do Regulamento 3/1995, de 7 de Xuño, 

dos Xuíces de Paz.” 

O Páramo, 20 de outubro de 2020.- O alcalde, José Luis López López. 

R. 2559 

 

PEDRAFITA DO CEBREIRO 

Anuncio 

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL (UN / UNHA TÉCNICO DE 

ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN) AO ABEIRO DO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS – 

PROGRAMA FOMENTO DE EMPREGO 2020 

POSTO DE TRABALLO: Un /unha Técnico de organización e Administración  

LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No Rexistro Xeral do Concello de Pedrafita do Cebreiro ou a 

través de calquera dos medios que prevé o artigo 16.4 da Lei 39/15, de 01 de outubro, no prazo de 5 días 

hábiles, contados a partir do seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP. No suposto de 

presentarse a instancia fóra do Rexistro Xeral do Concello de Pedrafita do Cebreiro, será necesario adiantala por 

fax(982 367150), antes do remate do prazo, para que sexan tidas en conta. 

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso - Oposición, segundo o establecido nas bases que se encontran a disposición 

no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do Concello de Pedrafita do Cebreiro 

Pedrafita do Cebreiro, 20 de outubro de 2020.- O Alcalde, José Luis Raposo Magdalena. 

R. 2560 

 

XOVE 

Anuncio 

Polo Pleno Municipal en sesión de data 19 de octubro de 2020, aprobouse inicialmente a modificación do 

regulamento da Escola Municipal de Ximnasia Rítmica. 

O correspondente expediente atópase ao dispor dos interesados na Secretaría do Concello podendo formularse 

reclamación contra o mesmo durante o prazo de trinta días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación 

deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. 

No suposto de non presentarse reclamacións no citado prazo o acordo de aprobación inicial entederáse 

automáticamente elevado a definitivo. 

Xove, 20 de outubro de 2020.- O Alcalde, Jose Demetrio Salgueiro Rapa. 

R. 2561 

 

Anuncio 

Por Decreto de Alcaldía nº 2020-0653  de data 21 de outubro de 20200, aprobouse inicialmente o Padrón da 

Taxa pola prestación dos servizos de subministración de auga, no que se inclúe o canon de auga, e pola 

recollida de lixo domiciliaria correspondente ó primeiro trimestre de 2020. 

Por medio do presente ponse no coñecemento dos contribuíntes obrigados ó pago, que dispoñen de un prazo 

de quince días, contados a partires da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ó obxecto 

de que poda ser examinado e presenta-las reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevado a 

definitivo si, transcorrido o prazo de exposición pública, non se tivese formulado ningunha reclamación contra o 

mesmo.  

Contra o mesmo poderase interpoñer o recurso de reposición no prazo de un mes dende a publicación deste 

anuncio, sendo o procedente no caso do canon da auga a reclamación económico – administrativa ante a Xunta 

Superior de Facenda (Consellería de Facenda) no prazo dun mes dende que se entenda producida a notificación. 
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PERÍODO DE COBRO 

De conformidade co disposto no artigo 24 do Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o 

Regulamento Xeral de Recadación, fíxase como prazo de ingreso en período voluntario o comprendido entre os 

días 22 de outubro de 2020 ata 21 de decembro de 2020. 

Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo, esixíndose as débedas polo 

procedemento de constrinximento, reportando o recargo de constrinximento, xuros de demora e, no seu caso, 

as costas que se produzan. 

No caso do canon da auga a falta de pago no período voluntario suporá a súa esixencia directamente pola vía de 

constrinximento pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia. 

O presente anuncio, en ámbolos dous supostos de anuncio de exposición ó público do Padrón e período de 

cobro en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ó amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei 

58/2003, de 17 de decembro. 

Xove, 21 de outubro de 2020.- O Alcalde, Jose Demetrio Salgueiro Rapa. 

R. 2562 

 

MANCOMUNIDADE DA TERRA CHA 

Anuncio 

BASES PARA A PROVISIÓN DUNHA (1) PRAZA DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE  PEÓN  FORESTAL 

FINANCIADO CO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARA O MANTENEMENTO DOS ESPAZOS 

NATURAIS DOS MUNICIPIOS DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA “TERRA CHÁ”- 2020. 

1.- OBXECTO. 

O obxecto das presentes bases é regular o proceso selectivo para cubrir como persoal laboral  temporal  

mediante  concurso-oposición (1) UNHA  praza  de  peón  forestal para o mantenemento dos espazos naturais 

dos municipios que conforman a Mancomunidade  de municipios da “Terra Chá” ao abeiro da subvención “ Orde 

de 6 de outubro de 2020  pola que se modifica a ORDE do 19 de decembro de 2019 pola que se regulan os 

criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en 

concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o 

ano 2020, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de 

Galicia”  

2.- TEMPO , DURACIÓN DO CONTRATO E RETRIBUCIÓNS 

A modalidade de contratación será a de contrato de traballo de duración determinada a xornada completa. 

A duración do contrato será ata o 22 de novembro de 2020 como consecuencia da continuidade do servizo 

contratado pola prórroga do Fondo de Compensación Ambiental según Orde de 6 de outubro de 2020 da 

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo publicada no DOG o 13 de outubro de 

2020 , sendo esta data a de fin do servizo por estar vinculado á subvención tal e como consta na base 1. 

As  persoas  que  resulten  seleccionadas  estarán  sometidas  ó  réxime  de incompatibilidades que determina a 

lexislación do empregado público de Galicia.  

As retribucións brutas mensuais son 1.108,33/peón forestal/mes 

3.- REQUISITOS E CONDICIÓNS ESIXIDOS ÓS/ÁS CANDIDATOS/AS. 

3.1: Requisitos xerais: 

a)  Idade: Ter cumplidos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.  

b)  Titulación: Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria, graduado escolar ou certificado 

de escolaridade.  

c) Nacionalidade: Ser de nacionalidade española ou de nacionalidade dalgún dos demais estados membros da 

Unión Europea, ou nacional dalgún Estado, ao que en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión 

Europea e ratificados por España, lle sexa de aplicación a libre circulación de traballadoras/es. 

Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, a/o cónxuxe das persoas de nacionalidade 

española ou dalgún dos demais estados membros da Unión Europea, cando así o prevexa o correspondente 

tratado, e os nacionais dalgún Estado ao que, en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión 

Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadoras/es, sempre que non 

estean separadas de dereito, así como ás/aos descendentes de ámbolos cónxuxes, de menos de vinte e un anos 

ou maiores desta idade que vivan ás súas expensas. 
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d) Capacidade: Non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica que sexa 

incompatible co desempeño das correspondentes funcións. 

e) Habilitación: Non estar separado/a do servizo de ningunha Administración Pública en virtude de expediente 

disciplinario nin atoparse inhabilitado/a por sentencia firme para  o  exercicio  de  funcións  públicas.  Os/as  

aspirantes  que  non  tiveran  a nacionalidade  española  deberán  acreditar,  igualmente,  non  estar  

sometidos/as  a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública. 

f)  Incompatibilidade: Non  estar  incurso  en  causas  de  incompatibilidade  de conformidade co disposto na Lei 

53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas.  

g)  Coñecemento  da  lingua  galega: De  acordo ao establecido no  artigo  35  do Decreto Lexislativo 1/2008: 

Para darlle cumprimento á normalización do idioma galego na Administración Pública de Galicia e para garantir o 

dereito das administradas e dos administrados ao uso do galego nas relacións coa Administración pública no 

ámbito da Comunidade Autónoma,e a promoción do uso normal do galego por parte dos poderes públicos de 

Galicia, que determina o artigo 6º.3 da Lei de Normalización Lingüística, nas probas selectivas que se realicen 

para o acceso ás prazas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades locais de Galicia  

incluírase un exame de galego, salvo para aqueles que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme á 

normativa vixente.  

Polo tanto, quen non acredite o coñecemento do galego mediante a aportación do CELGA, deberá superar unha 

proba tipo test sobre o coñecemento do idioma galego.  

4.- FUNCIÓNS. 

As funcións e tarefas a realizar serán as seguintes: 

-As propias da categoría con incidencia especial no mantenemento dos espazos naturais nos municipios que 

coforman a Manomunidade de municipios da “Terra Chá”. 

5.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS E ADMISIÓN DE ASPIRANTES.  

Concurso-oposición.  

Garantizarase a publicidade da convocatoria así como o cumplimento dos principios de libre concorrencia, 

mérito e capacidade. 

As  instancias  solicitando  formar  parte  no  proceso  selectivo  dirixiranse  ó sr.Presidente  da Mancomunidade.  

Presentaranse  no  Rexistro  Xeral  da Mancomunidade con sede no Concello de Cospeito,  debidamente cubertas 

segundo o anexo I, durante o prazo de 3 (tres) días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación do 

anuncio da convocatoria  no Boletín Oficial da Provincia Lugo.  Poderán  así  mesmo remitirse  na  forma  

determinada  no artigo 16.4 da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  de  Procedemento Administrativo Común. 

Se se opta pola presentación noutros rexistros, deberá remitirse por fax (982-520102) á Mancomunidade ( con 

sede no Concello de Cospeito)  unha copia da instancia o mesmo día de presentación no rexistro 

correspondente.  

Xunto coa instancia presentarase a seguinte documentación:  

- Fotocopia do DNI do interesado. 

- Titulación académica.  

- Relación de méritos que se alegan, xunto coa acreditación documental dos mesmos. 

- Acreditación do coñecemento da lingua galega, de ser o caso.  

Rematado o prazo de presentación de instancias, por Resolución de Presidencia da Mancomunidade  aprobarase 

a lista provisional de admitidos/as e excluído/as, que se publicará no Taboleiro de Anuncios da Manomunidade 

e na  Web da Mancomunidade, outorgando un prazo de 1 días hábil para correcións ou emenda de defectos. 

De non existir persoas excluídas, aprobarase con carácter definitivo a lista de admitidos. 

Transcorrido o prazo de reclamacións, deberá tomarse novo acordo estimándoas ou  desestimándoas con 

publicación da lista definitiva no taboleiro de anuncios da Manomunidade  e na Web da Mancomunidade  .  

6.- TRIBUNAL CUALIFICADOR. 

1. O Tribunal cualificador estará constituído polo persoal que estableza ao efecto a Resolución de Presidencia 

que se dicte, debendo axustarse ao establecido no artigo 59 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público 

de Galicia. 

2. O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia, cando menos, de tres dos seus membros, 

titulares ou suplentes, debendo estar presentes en todo caso o presidente e o secretario ou persoas en quen 

deleguen. De tódalas reunións que celebre o tribunal, o/a secretario/a redactará a correspondente acta.  
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3. Os  membros  do  tribunal  deberán  absterse  de  intervir,  notificándollo  á autoridade  convocante,  cando  

concurran  neles  algunha  das  circunstancias previstas  no  artigo  23  da  Lei  40/2015, RXSP. Así  mesmo,  os  

interesados  poderán promover a recusación de acordo co sinalado no artigo 24 do mesmo texto legal.  

4. O  tribunal  resolverá,  por  maioría  de  votos  dos  seus  membros  presentes, tódalas dúbidas e propostas 

que xurdan para a aplicación das normas contidas nestas bases, e estará facultado para resolver as cuestións 

que se poidan subscitar  durante  a  valoración  dos  méritos,  así  como  adoptar  as  medidas necesarias que 

garantan a debida orde do concurso en todo o que non estea previsto nas Bases.  

5. O  tribunal  poderá  dispoñer  a  incorporación  ós  seus  traballos  de  asesores especialistas  cando  as  

circunstancias  ou  a  valoración  dos  méritos  así  o aconselle. 

6. O tribunal no poderá aprobar nin declarar que superaron as probas un número superior  de  aspirantes  ao  de  

postos  convocados,  aínda  que  co  resto  de participantes  non  seleccionados  se  establecerá  unha  lista  de  

reserva  para cubrir as posibles vacantes que puideran producirse.  

7. O  tribunal cualificador adoptará  as  medidas  necesarias  para establecer as adaptacións  e  axustes  

razoables,  tanto  en  tempos  como  en  medios,  no proceso selectivo para os aspirantes con discapacidade, 

cando así se indicase polo/a interesado/a na solicitude de participación no proceso de selección.  

8. A Resolución que conteña a composición do tribunal e a data, hora e lugar da valoración dos méritos e da 

proba práctica, publicarase no tablón de edictos do Concello de Cospeito e na web da Mancomunidade.  

A efectos de percepción de asistencias, o Tribunal terá a categoría primeira das sinaladas no Real Decreto 

462/2002 do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo, de ser o caso. 

7.- PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN. 

O procedemento de selección é o de concurso-oposicion.  

Os aspirantes serán convocados en chamamento único, sendo excluídos da oposición os  que  non  comparezan,  

salvo  causa  de  forza  maior  debidamente  acreditada  e libremente apreciada polo tribunal.  

En calquera momento o tribunal poderá requerir ós opositores para que acrediten a súa personalidade. 

Os candidatos deberán acudir provistos do DNI ou, no seu defecto, pasaporte ou permiso de conducir. 

A) FASE DE OPOSICIÓN: Puntuación máxima 10 puntos.  

A fase de oposición consistirá na realización dos seguintes exercicios: 

1.º exercicio:  Exame práctico que consistirá  na realización dunha proba práctica relacionada coas funcións 

propias do posto de traballo. O  exercicio  valorarase  cun  máximo  de  10 (dez)  puntos,  sendo  necesario  un 

mínimo de 5 puntos para superalo. 

B) FASE DE CONCURSO: puntuación máxima 5 puntos. 

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL: puntuación máxima 2,50 puntos. 

a) Experiencia profesional en traballos como peón forestal  en administracións públicas: 0,30 puntos por mes, 

cun máximo por este concepto de 1,50 puntos. 

b) Experiencia profesional en traballos como peón forestal en empresas públicas ou privadas do sector: 0,10 

puntos por mes, cun máximo por este concepto de 1 punto. 

A experiencia profesional acreditarase coa copia compulsada dos contratos de traballo e informe da vida laboral 

actualizado.  

2. CURSOS RELACIONADOS COAS FUNCIÓNS A DESEMPEÑAR: puntación máxima 1,50 puntos.  

- Pola  participación  ou  asistencia  a  cursos  (non  se  valorarán  xornadas, seminarios  ou  simposios),  

relacionados  co  posto  a  desempeñar, organizados  por  universidades,  escolas  de  administración  pública, 

organismos de titularidade pública, ou demáis entes de similar condición á anterior, ata un máximo de 1,50 

puntos, de acordo coa seguinte valoración en proporción ó número de horas acreditadas:  

 

 

 horas, a razón de 0,75 puntos/curso.  

Acreditarase a formación coa copia compulsada dos diplomas dos cursos realizados.  

3. COÑECEMENTO DO IDIOMA GALEGO: puntuación máxima 1 punto.  

- Por cursos oficiais de lingua galega ou validación correspondente: 

Curso de perfeccionamento ou Celga 4: 0,50 puntos. 
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No caso de posuír maís dun curso dos enumerados, valorarase solamente o de maior puntuación.  

Acreditarase este apartado coa copia compulsada dos cursos ou da validación correspondente.  

Os puntos obtidos na fase de concurso, sendo a puntuación máxima a otorgar nesta fase de 5 puntos, 

sumaranse á puntuación obtida na fase de oposición aos efectos de establecer a orde definitiva para formación 

da listaxe de reserva. 

De producirse empate na puntuación, a orde de desempate será a seguinte: 

1. Puntuación obtida na 2.ª parte do exercicio da fase de oposición. 

2. Puntuación obtida no apartado 1 da fase de concurso. 

3. Puntuación obtida no apartado 2 da fase de concurso. 

4. Puntuación obtida no apartado 3 da fase de concurso. De persistir o empate, sorteo. 

Debido á especificidade dos traballos a realizar, os componentes seleccionados terán unhas condicións 

axeitadas de saúde e aptitude física, que acreditarán,  cun recoñecemento médico, realizado por unha empresa 

externa, sen que poidan ser contratados os candidatos que non obteñan o resultado de apto no dito 

recoñecemento.  

8. PROPOSTA DE NOMEAMENTO E CONTRATACIÓN. 

Finalizado o procedemento selectivo, e establecida polo Tribunal a orde de preferencia dos  candidatos  segundo  

a  puntuación  obtida  no  dito  proceso  e  o  resultado  dos recoñecementos médicos efectuados, publicarase a 

listaxe das persoas seleccionadas no Taboleiro de Anuncios da Mancomunidade , non podendo declarar que 

foron seleccionados un número maior de aspirantes ao de postos de traballo convocados, e o mesmo elevará  a  

devandita  relación  á  Presidencia  que  ditará  resolución  de contratación.  

9.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO E PERÍODO DE PROBA. 

No tempo que medie entre a formalización do respectivo contrato e a incorporación do candidato ó posto de 

traballo, o aspirante non terá dereito a percepción económica de ningunha clase.  

As persoas contratadas estarán obrigadas a prestar a súa xornada laboral na medida e  forma  requeridas  polo  

interese  do  servizo,  dacordo  coa  legislación  aplicable, quedando sometidas a un período de proba, coa 

alcance previsto no texto refundido da lei do Estatuto dos traballadores, e estarán suxeitas á lexislación laboral 

pertinente.  

O contrato de traballo formalizarase cos aspirantes seleccionados, os cales deberán presentar a seguinte 

documentación no prazo de 2 días hábiles a contar desde a publicación do resultado da selección:  

-  Declaración xurada  de non  estar  separado mediante  expediente disciplinario  do servizo  de  calquera  das  

Administracións  Públicas,  nin  estar  inhabilitado  para  o exercicio de funcións públicas por sentencia firme 

(Anexo II).  

- Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social. 

- Declaración do número de conta bancaria (IBAN). 

10.- LISTAXE DE RESERVA.  

Ao remate do proceso selectivo, elaborarase unha listaxe de reserva coas persoas aspirantes presentadas ao dito 

proceso por orde de puntuación, que terá vixencia durante o período de contratación e poderá servir igualmente 

para cobertura de baixas, ausencias…de calquera dos peóns forestais contratados con esta subvención (Fondo 

de Compensación Ambiental) 

As persoas que formen parte desta listaxe poderán ser chamadas por rigoroso orde de puntuación  para  a  

cobertura  do  posto  obxecto  da  convocatoria,  polo  motivo  de renuncia  da  persoa  seleccionada,  

impedimento  para  ser  contratado  e  outras circunstancias análogas que se poidan producir.  

11.- LEXISLACIÓN. 

En todo o non previsto nestas bases serán de aplicación as seguintes disposicións: 

 Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local; Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril; así como 

as normas aplicables ao persoal laboral contidas no Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado 

Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, do emprego público de Galicia. Lei 

39/2015, de 1 outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, e Lei 40/2015, de 

1 outubro, do réxime xurídico do sector publico.  

Cospeito, 20 de outubro de 2020.- O Presidente da mancomunidade de municipios da “Terra Chá”, Armando 

Castosa Alvariño. 
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ANEXO I 

 

MODELO DE INSTANCIA PRAZA DE PEÓN  FORESTAL 

 

D./Dª.  -________________________________________________________________,  con 

DNI  nº____________________e  domicilio  en  -_________________________________________________________________, 

teléfono nº ________________________ . 

 

EXPÓN: 

1.- Que enterado/a da convocatoria realizada pola Mancomunidade de municipios da “Terra Chá” para cubrir, 

mediante concurso-oposición, SETE prazas de PEÓN FORESTAL ata o 31 de outubro de 2020 

2.- Que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases da convocatoria, que declara coñecer. 

3.- Que xunta coa presente instancia a seguinte documentación: 

- Copia compulsada do DNI ou documento que proceda en caso de extranxeiros. 

- Copia compulsada da titulación académica correspondente. 

- Documentación acreditativa dos méritos alegados, de conformidade co establecido 

nas bases da convocatoria. (Especificar a relación dos mesmos) 

- Acreditación do coñecemento do idioma galego, de ser o caso. 

En base ao exposto, 

 

SOLICITA:  

Que se teña por presentada a presente solicitude xunto cos documentos que se acompañan e sexa admitido/a á 

realización das probas selectivas convocadas. 

 

Cospeito, a ____ de ______________ de 2020. 

 

 

 

Asdo.: ______________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/A: SR.PRESIDENTE DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA TERRA CHÁ. Concello de Cospeito- Avda. da 

Terra Cha, 29, Cospeito. 27377 Lugo. Tfno. 982520001. Fax: 982520102Concello de Cospeito 
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ANEXO II 

 

D./dona ________________________________________________________________, con D.N.I. n.º ____________________ 

con domicilio a efectos de notificación en____________________________________________________________________ 

 

 

DECLARA baixo xuramento: 

 

– Non padecer enfermidade ou defecto físico/psíquico, que impida o desempeño das funcións ou tarefas 

correspondentes á praza a que se opta. 

– Non estar incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade que determine a lexislación vixente. 

– Non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera Administración Pública, nin estar 

inhabilitado para o exercicio das funcións por sentencia firme. 

 

 

 

 

 

 

Cospeito, a ____ de __________ de 2020 

 

 

 

 

Asdo.: _______________________. 
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R. 2563 

 

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA 

XULGADO DO SOCIAL N.º 3 LUGO 

Anuncio 

Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado da Administración de Xustiza do Xulgado do Social nº 003 

de LUGO, FAGO SABER: 

Que no procedemento ORDINARIO 539/16 deste Xulgado do Social, seguidos a instancia de MILAGROS PRADO 

DAS PENAS  contra a empresa CENRO DE RECUPERACION DE SABORES DA RIBEIRA SACRA S.L.U,  , sobre  

reclamación de cantidade, ditouse sentenza en data 09/09/20, cuxa parte dispositiva se adxunta:” DECISIÓN.-1. 

Acollo a demanda formulada por Milagros Prado das Penas contra CENTRO DE RECUPERACIÓN DE 

SABORES DA RIBEIRA SACRA, SLU e o FOGASA polo que condeno a CENTRO DE RECUPERACIÓN DE SABORES 

DA RIBEIRA SACRA, SLU ao pago a Milagros Prado das Penas da cantidade de 2558,52 euros brutos, sobre 

os que se reportarán os xuros do 10 por cento.-2. A anterior cantidade será asumida polo FOGASA cos 

requisitos e límites legais e regulamentarios que, no seu caso, procedan.-3. As custas do procedemento 

(que incluirán os honorarios do/a letrado/a-graduado/a social  da parte actora ata o máximo de 600 

euros) serán aboadas por CENTRO DE RECUPERACIÓN DE SABORES DA RIBEIRA SACRA, SLU.-Esta resolución 

seralles notificada ás partes, indicándoselles que é firme.-Así o acordo, decido e asino.-DALILA DOPAZO BLANCO, 

maxistrada do Xulgado do Social núm. 3 de Lugo.” 

E para que sirva de notificación en legal forma a empresa a CENTRO DE RECUPERACION DE SABORES DA 

RIBEIRA SACRA, S.L.U. , en ignorado paradoiro, expido a presente para a súa inserción no Boletín Oficial da 

Provincia de LUGO. 

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións faranse fixando copia da resolución ou da cédula no 

taboleiro de anuncios da Oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir 

forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento. 

LUGO, 20 de outubro de 2020 de dous mil vinte.- A LETRADO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. 

R. 2564 

 

Anuncio 

DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia y por sustitución del 

Juzgado de lo Social nº 3 de LUGO, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento de EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 116/2020  de  este Juzgado de lo Social, 

seguido a instancia de DON JOSÉ MANUEL FERREIRO RIVAS contra la EMP. “FAMILIA LÓPEZ FERNÁNDEZ, 

S.L.U.”,  sobre  RECLAMACIÓN  DE  CANTIDAD, se ha dictado DECRETO de fecha 19-09-2020, cuya parte 

dispositiva es del tenor literal siguiente:  

“ACUERDO EL EMBARGO Y RETENCIÓN de los saldos existentes a favor de la empresa ejecutada “FAMILIA 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, S.L.U.” en entidades que figuran en el informe de averiguación patrimonial integral obtenido, 

y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas y que asciende a 3.360,48 

EUROS más el interés del 10%, en concepto de principal, más 672,10 EUROS presupuestados 

prudencialmente para intereses y costas de ejecución. A tal efecto, se da la oportuna orden a través de la 

correspondiente aplicación informática. 

Notifíquese esta resolución 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. 

Así lo manda y firma Doña María Ángeles López Carballo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 

lo Social número tres de Lugo; doy fe.” 



18 Núm. 247 – mércores, 28 de outubro de 2020 BOP Lugo 

 

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a EMP. “FAMILIA LÓPEZ FERNÁNDEZ, S.L.U.”, 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, diecinueve de octubre de dos mil veinte.- LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

R. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


