MÉRCORES, 03 DE AGOSTO DE 2022

N.º 176

XUNTA DE GALICIA
SERVIZO TERRITORIAL DE AUGAS DE GALICIA
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
María Eugenia Pernas Piñeiro solicita de Augas de Galicia a autorización de obras na zona de policía. O presente
anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do
dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.79070.

O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de
publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas
reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello do Valadouro ou nas oficinas deste servizo, situadas na
Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por
quen o desexe.
Lugo, 19 de xullo de 2022.- O xefe do Servizo Territorial de Lugo, P.S. 18/08/2021O xefe do Servizo Territorial
da Zona Hidrográfica Galicia-Norte, Néstor Rodríguez Arias.
R. 2135

CONCELLOS
FOZ
Anuncio
Por Decreto de Alcaldía de data 15 de xullo de 2022, aprobaronse os Padróns da Taxa por subministro de auga,
canon de auga, recollida de lixo e depuración, correspondentes ao 3º bimestre de 2022, así como a apertura dun
período de información pública por prazo de vinte días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación
deste edicto no B.O.P. para consultar o seu contido e presentar as alegacións que estimen oportunas, rematado
este prazo sen presentarse reclamacións, entenderanse definitivamente aprobados.
O período de cobro en período voluntario fíxase entre o 25 de xullo e o 26 de setembro de 2022.
Contra este acto e as liquidacións correspondentes poderase presentar recurso de reposición, previo ao
contencioso-administrativo, no prazo de un mes a contar dende o día seguinte á finalización do prazo de
exposición pública dos Padróns, sendo procedente no caso do canon da auga a reclamación económicoadministrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Conselleria de Facenda) no prazo de un mes dende que se
entenda producida a notificación.
Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o procedemento executivo e o administrativo de
constrinximento, e devengarán as débedas os recargos do período executivo así como os correspondentes xuros
de mora en virtude dos artigos 26, 27 e 28 da Lei Xeral Tributaria.
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 ten carácter de notificación colectiva ó amparo do establecido no artigo 201.3 da Lei
58/2003, de 17 de decembro.
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As obras solicitadas consisten nas obras de acondicionamento de dous fincas coas seguintes referencias
catastrais 27063C001001790000JS e 27063C001001820000JS para un mellor aproveitamento da mesma e que
consistirá no movemento de terras, retirada de muros e destaconamento de árbores; na zona de policía do río
Ouro, rego de Pedrouzos e dun rego innominado, no lugar do Pazo, parroquia de Frexulfe, no concello do
Valadouro, Lugo.
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Foz, 15 de xullo de 2022.-O alcalde, Francisco Cajoto Caserío.
R. 2125

FRIOL
Anuncio
Ao quedar definitivamente aprobado polo Pleno desta Corporación o expediente de modificación de créditos
número 4/2022, (segundo de competencia do Pleno), para transferencias de crédito e maiores ingresos sobre os
inicialmente previstos, dentro do vixente Orzamento municipal, polo acordo adoptado en sesión ordinaria
celebrada o día vinte e dous de xuño de dous mil vinte e dous, por un importe total de NOVENTA E TRES MIL
CINCUENTA E OITO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (93.058,13 €); de acordo co preceptuado e en
cumprimento co disposto no artigo 177.2 en relación co 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, faise público que, despois
de dito expediente, o resumo por capítulos do Estado de Gastos, do referido Orzamento, queda da seguinte
forma:
IMPORTES

1.- Gastos de persoal…………………..................................................

1.217.295,14.-

2.- Gastos correntes en bens e servizos ...........................................

1.737.754,12.-

3.- Gastos financeiros………………...................................................

5.700,00.-

4.- Transferencias correntes…………................................................

179.244,57.-

6.- Inversións reais…………….......................................................…

1.246.057,55.-

7.- Transferencias de capital………..................................................

314.043,10.-

8.- Activos financeiros…………………...............................................

0,00.-

9.- Pasivos financeiros………………..................................................

0,00.-

SUMA TOTAL………………….............................................…

4.700.094,48.-

Na mesma sesión plenaria, acordouse a modificación do Anexo de Inversións.
Modifícase o Anexo da Base 13ª das Bases de Execución do vixente Orzamento, donde figura a relación das
subvencións nominativas, engadindo as seguintes:
1.

Asoc. Músico Crisanto, NIF G27405497, ampliación dotación, 1.666,00 €

2.

Club Atletismo Friol, NIF G27450824, ampliación dotación, 4.592,30 €

O que se fai público para xeral coñecemento e efectos.
Friol, 22 de xullo de 2022.- O Alcalde, José Ángel Santos Sánchez.
R. 2136

LUGO
Anuncio
COBRANZA
Faise saber que ó abeiro da Ordenanza Fiscal Xeral o enderezo fiscal de cada contribuinte é único perante o
Concello de Lugo e coincidirá co de empadroamento, salvo notificación expresa ao Concello doutro diferente. Ó
citado enderezo fiscal remitiránse todolos recibos do contribuinte.
AsÍ mesmo faise saber ós contribuíntes e interesados de que a partir do vindeiro 20 de xullo e ata o 20 de
setembro do ano 2022, ambos inclusive, pónse o cobro en período voluntario o padrón de subministración de
auga e IVA s/seu consumo, recollida de lixo, sumidoiros, aluguer de contador e canon da auga correspondente ó
segundo trimestre de 2022.
Para o cobramento do mesmo, ós contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, éstos seránlles cargados nas
contas bancarias respectivas o día 05 de agosto de 2022.
Para o resto dos contribuíntes, os documentos de cobro seránlles enviados ó enderezo declarado do suxeito
pasivo por correo ordinario para que poidan efectua-lo pago en calquera oficina de Abanca, Caixabank, BBVA,
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Banco Sabadell, Caixa Rural Galega e Correos. No caso de non recibilos, o obrigado ó pagamento deberá
personarse nas oficinas municipais, sitas na Ronda da Muralla Nº197-planta baixa (Negociado de Augas), para
obter un duplicado xa que a súa non recepción no domicilio non exonera da obriga de pagamento nin impide a
utilización da vía de constrinximento.
Advírtese que, transcorrido o prazo voluntario de ingreso sen efectua-lo pagamento das débedas, poderase
realizar o mesmo incrementado cun 5% de recargo executivo ata o dia 20 de outubro de 2022 utilizando o
mesmo recibo en calquera das oficinas de Abanca, Caixabank, BBVA, Banco Sabadell, Caixa Rural Galega e
Correos; todo isto sen prexuizo de que se poida iniciar o procedemento de constrinximento, co recargo, xuros e
custas que se poideran producir.
Este anuncio ten o carácter de notificación colectiva ó abeiro do artigo 102.3 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria.
Lugo, 21 de xullo de 2022.-A TENENTA DE ALCALDESA DELEGADA DA ÁREA DE GOBERNANZA: ECONOMÍA E
RECURSOS HUMANOS, Mercedes Paula Alvarellos Fondo.
R. 2126

PARADELA
Anuncio
CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL AO ABEIRO DO PLAN PROVINCIAL
ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2021-PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO, MEDIANTE O
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

“BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL (1 PEÓN OBRAS
PÚBLICAS) NO CONCELLO DE PARADELA AO ABEIRO DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS
CONCELLOS 2021-“ PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO”.
1.-OBXECTO DA CONVOCATORIA
1.1. Obxecto: Constitúe o obxecto das presentes bases e a correspondente convocatoria, a regulación do
procedemento de selección mediante o sistema de concurso-oposición de UN (1) PEÓN OBRAS PÚBLICAS, para a
contratación de persoal laboral temporal ao abeiro do Programa Fomento do Emprego de conformidade co Plan
Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2021.
Esta colaboración materializase a través da achega económica por parte da Deputación Provincial de Lugo dos
custes salariais e da Seguridade Social dos traballadores contratados.
O contrato de traballo concertarase dende a data de inicio da contratación laboral temporal ata o día 30 de
setembro de 2022 e a xornada completa.
1.2. Normas de aplicación: As probas selectivas regularanse polo previsto nas presentes bases e no Plan
Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2021-Programa Fomento do Emprego, e no non previsto nelas,
polo establecido no Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei do Estatuto Básico do Empregado Público; na Lei 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da
Función Pública; 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 18
de abril; 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 ao servizo da Administración Xeral do Estado; Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e demais disposicións aplicables.
1.3. O sistema de selección dos aspirantes será o de concurso-oposición
1.4. A presente convocatoria e as bases, publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello de Paradela e na
páxina web www.paradela.es, así como na páxina web da Deputación Provincial de Lugo e no boletín oficial da
provincia de Lugo; o resto de actos do proceso selectivo que deban ser obxecto de publicidade serán publicados
no taboleiro de anuncios do Concello de Paradela e na páxina web do Concello de Paradela (www.paradela.es).
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O Concello de Paradela, aprobou por Resolución da Alcaldía de data 28 de xullo de 2022, as seguintes bases
para a selección de persoal laboral temporal, para 1 posto de peón obras públicas, no marco do “PROGRAMA
FOMENTO DO EMPREGO”
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2. TIPO E DURACIÓN DO CONTRATO
2.1 O contrato de traballo temporal que se formalizará coa persoa seleccionada será coas cláusulas específicas
de circunstancias da produción, a tempo completo, previsto no artigo 15.1 b) do Real Decreto Lexislativo
2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores (TRET) e no
artigo 3 do Real Decreto 2720/1998, de 18 de decembro.
2.2. As retribucións íntegras mensuais do traballador será de 1.166,70€/mes, incluída a prorrata da paga extra.
3.-FUNCIÓNS
O obxecto do contrato laboral temporal que se celebre a resultas do proceso de selección de 1 posto de Péon
obras públicas, será a realización de traballos nunha época do ano na que existen maior acumulación de tarefas
en relación ás obras ou servizos prioritarios ou que afectan ao funcionamento dos servizos públicos esenciais,
tales como:
-

Accións de conservación e mantemento de recursos naturais.
Accións de mantemento dos espazos públicos urbanos.
Conservación e mantemento de edificios, instalacións e vías municipais.

4.- REQUISITOS DOS ASPIRANTES.
Para participar no proceso selectivo, os aspirantes deberán reunir os requisitos que a continuación se indican
segundo o establecido no artigo 56 do EBEP, referidos todos e cada un deles á data de remate do prazo de
presentación de solicitude, debendo de continuar en posesión dos mesmos ata o momento da formalización do
contrato.
a) Nacionalidade:

a.2) Ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún Estado en que, en virtude
dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre
circulación de traballadores.
a.3) Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e dos nacionais
doutros Estados membros da Unión Europea, e dos nacionais dalgún Estado ao cal, en virtude dos tratados
internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de
traballadores, sempre que non estivesen separados de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións poderán
participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan
menores de 21 anos ou maiores de dita idade dependentes.
b) Capacidade funcional: non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica
incompatible co desempeño das correspondentes funcións.
A condición de discapacitado e a súa compatibilidade acreditarase coa oportuna certificación. A/os aspirantes
con discapacidade, farán constar na súa instancia se precisan adaptación para as probas e especificando tales
adaptacións.
c) Idade: ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
d) Habilitación: non ter sido separada/o 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, para o
acceso a corpos ou escalas de persoal funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no
caso de persoal laboral, no que fora separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non
encontrarse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente
que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.
e) Titulación: Non se esixe estar en posesión de ningunha das titulacións do sistema educativo.
f) Estar en posesión do permiso de conducir tipo B.
g) A situación ou procedencia dos candidatos debe provir de situación de desemprego ou de mellora de
emprego con independencia de que a xornada laboral sexa parcial ou completa, quedando excluídos os custes
de persoal referidos a traballadores incluídos no cadro de persoal vixente do concello (requisito esixido polo
programa de fomento do emprego da Deputación de Lugo que financia as contratacións).
h) Coñecemento da lingua galega: CELGA 2.
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
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incluírase un exame de galego, salvo para aqueles que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme a
normativa vixente.
Polo tanto, que non acredite o coñecemento do galego mediante a achega do CELGA 2, deberá superar unha
proba que poderá consistir alternativamente:
1) Na tradución dun texto en castelán para o galego ou en galego para o castelán, ou
2) Nunha proba oral se nas funcións a realizar se emprega o galego maioritariamente na súa forma oral. Esta
proba oral só se poderá realizar se o nivel de galego esixido é o Celga 1, Celga 2, niveis equivalentes da Escola
Oficial de Idiomas ou curso de iniciación da lingua galega.
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase con apto ou non apto, realizándose o día do exame.
5. SOLICITUDES
5.1. A solicitude para tomar parte nas correspondentes probas selectivas axustarase ao modelo que figura como
Anexo II ás presentes Bases, que se facilitará no Rexistro Xeral do Concello e estará dispoñible na páxina web
(www.paradela.es) e dirixirase ao Sr. Alcalde do Concello de Paradela, no prazo de cinco (5) días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de
Lugo, no taboleiro de anuncios do Concello de Paradela e na súa páxina web www.paradela.es.



Documento nacional de identidade, pasaporte ou tarxeta de residente. A/os familiares dos anteriores, visado,
e de selo caso, documentación acreditativa do vínculo de parentesco e unha declaración xurada ou promesa
do cónxuxe ou ascendente do que dependa de que non está separado de dereito ou de que a/o aspirante
vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.



Permiso de conducir tipo B.



Acreditación da posesión do nivel de idioma galego esixido nestas bases-CELGA 2. No suposto de carecer
desta acreditación, a persoa aspirante someterase obrigatoriamente á proba de coñecemento do idioma
galego segundo o establecido na cláusula cuarta.



Declaración responsable, asinada/o pola/o aspirante, de non estar afectada/o por ningún dos motivos de
incompatibilidade recollidos na lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das
administración públicas e de non ter sido separada/o do servizo de calquera das administracións públicas ou
dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas por expediente disciplinario ou
resolución xudicial firme nin encontrarse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos
públicos por resolución xudicial, ou para exercer funcións similares ás que se desempeñaba no caso do
persoal laboral, segundo o modelo que se insire nestas bases como Anexo II.

No caso de ser nacional doutro Estado, declaración responsable, asinada pola/o aspirante, de non estar
afectada/o por ningún dos motivos de incompatibilidades recollidos na lexislación vixente sobre
incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas e de non estar inhabilitada/o ou en
situación equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.


Tarxeta de demandante de emprego ou mellora de emprego.



Informe de vida laboral actualizado á data da solicitude.



Relación-Anexo III, segundo a orde que se establece na base 8ª, dos méritos que a/os aspirantes aleguen
para a súa valoración no concurso e os documentos xustificativos dos mesmos segundo o establecido na
base 8ª

5.2. As solicitudes presentaranse no rexistro xeral de entrada do Concello de Paradela (Lugo), poderanse, así
mesmo, remitir na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas. A/os aspirantes que non presenten as solicitudes no
rexistro do Concello de Paradela, co fin de axilizar os trámites, deberán remitir antes da data de expiración do
prazo unha comunicación por fax ao Concello de Paradela (982541232) ou correo electrónico
concello.paradela@eidolocal.es, comunicando a presentación da solicitude co selo de correos ou do rexistro
correspondente. Sen este requisito a solicitude non será admitida en ningún caso.
6.-ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución, no prazo máximo de 1 mes,
declarando aprobada a lista provisoria de admitida/os e excluída/os, con especificación do motivo da exclusión.
Esta resolución publicarase no taboleiro de edictos da casa do Concello e na páxina web www.paradela.es,
sinalándose un prazo de dous (2) días hábiles contados 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.
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No caso de non haber excluídos nin que precisen do trámite de emenda, ditarase unha soa resolución coa lista
definitiva de aspirantes admitidos, composición do tribunal e data de constitución, lugar e hora de realización
das probas.
Unha vez transcorrido o devandito prazo, o Alcalde 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
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. Nesta mesma resolución sinalarase o lugar e hora de realización das
probas de oposición, a composición do tribunal cualificador e data de constitución.
O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lles recoñeza aos 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, a/os interesada/os
decaerán en todos os dereitos que puideran derivar da súa participación no procedemento.
Os datos persoais (nome, apelidos, dirección aos efectos de notificacións) dos candidata/os 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.
7. TRIBUNAL CUALIFICADOR OU COMISIÓN DE VALORACIÓN
O tribunal estará constituído por un número impar de membros, funcionaria/os de carreira ou persoal laboral
fixo, non inferior a cinco, debendo designarse o mesmo número de suplentes, un dos cales actuará coma
presidenta/e e outro coma secretaria/o do tribunal.

Consonte ao establecido no devandito artigo o tribunal terá a seguinte composición:
Presidenta/e: Un/ha funcionaria/o de carreira ou persoal laboral pertencente ao grupo de clasificación
profesional de titulación igual ou superior ao esixido para o acceso ao posto convocado.
Secretaria/o: o da Corporación ou persoa que faga as súas veces.
Vogais: Tres funcionaria/os de carreira ou persoal laboral pertencentes ao grupo de clasificación profesional de
titulación igual ou superior ao esixido para o acceso ao posto convocado.
Na designación dos membros do tribunal garantírase a súa composición paritaria entre homes e mulleres, con só
unha diferenza de un entre ambos os dous sexos, ao ser a súa composición impar.
Os membros dos tribunais deberán absterse de intervir cando concorran neles, circunstancias das previstas no
artigo 23 da Lei 40/2015, de 1 de outubro,de Réxime Xurídico do Sector Público.
Así mesmo, a/os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorran neles algunha das
circunstancias previstas nas presentes bases, conforme o artigo 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro,de Réxime
Xurídico do Sector Público.
O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a presenza, cando menos, de máis da metade dos seus
membros, titulares ou suplentes, indistintamente. En todo caso requírese a asistencia da/o presidenta/o e da/o
secretaria/o ou dos que legalmente os substitúan.
O procedemento de actuación do tribunal axustarase ao disposto na Lei 40/2015, de 1 de outubro,de Réxime
Xurídico do Sector Público, levantando de cada sesión acta, que se autorizará, coa sinatura do secretaria/o e co
visto e prace da/o Presidenta/e.
Os tribunais poderán dispoñer a incorporación de asesores especialistas para as probas en que así o estimen
necesario ou conveniente. Os ditos asesores, actuarán con voz e sen voto, limitándose ao exercicio das
especialidades técnicas en base ás cales colaboran no respectivo tribunal.
Os membros do tribunal así como os asesores ou colaboradores que se incorporen a este, terán dereito, pola
súa concorrencia ás sesións, ao pagamento de asistencias na contía establecida de conformidade co previsto no
Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón de servizo, tendo en conta as
actualizacións desta, vixentes na data da realización das probas.
O tribunal resolverá por maioría de votos dos seus membros presentes, tódalas dúbidas e propostas que se
produzan para a aplicación das normas contidas nestas bases, e estará facultado para resolver as cuestións que
poidan suscitarse durante a realización das probas, así como adoptar as medidas necesarias.
8. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN
O sistema de selección será o concurso-oposición.
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O Alcalde nomeará por decreto os membros do tribunal e os seus suplentes e fixará a data da súa constitución,
axustándose ao previsto no artigo 60 do Estatuto Básico do Empregado Público, que será publicado no taboleiro
de anuncios do Concello de Paradela e na páxina web www.paradela.es.
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1) FASE DE OPOSICIÓN: A fase de oposición consistirá na realización dunha proba teórica, terá carácter
obrigatorio e non será eliminatoria para os aspirantes. A puntuación máxima da fase de oposición será de 10
puntos e desenvolverase do seguinte xeito:
a) Proba teórica de carácter obrigatorio e non eliminatorio:
Realización dun exercicio que consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo test, de 10 preguntas con
respostas alternativas das que só unha é correcta, baseadas no contido do programa da convocatoria
relacionado no ANEXO I, durante un período de 20 minutos e determinado polo Tribunal, que se reunirá na data
que se acorde no momento da súa constitución, aos efectos da elaboración do mesmo.
Esta proba puntuarase de 0 a 10 puntos, as respostas correctas valoraranse cada unha con 1,00 puntos e as non
contestadas ou contestadas incorrectamente non penalizarán.
2) FASE DE CONCURSO: O baremo de méritos fíxase do seguinte xeito:
A puntuación máxima total do concurso establécese en cinco (5) puntos e será o resultado de sumar os méritos
que se enumeran nos seguintes apartados cos límites que se sinalan para cada un deles:
a) Experiencia profesional. Máximo 3,00 puntos.

- Desempeñar ou ter desempeñado o posto de traballo obxecto deste proceso de selección, en entidades
privadas: 0,05 puntos por mes completo. Para acreditar estes traballos os interesados deberán presentar modelo
oficial de 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 ou si se presenta
outra diferente á aquí referida, a cualificación nesta alínea será de 0 puntos.
Non se computarán servizos prestados por tempo inferior a un mes, en caso de contratación a tempo parcial
valoraranse os servizos prestados de forma proporcional.
b.) Formación. Máximo 2,00 puntos:
Cursos relacionados coas funcións a desenvolver no posto de traballo, impartidos pola Administración Pública
ou entidades delas dependentes ou homologados. Os cursos que, a xuízo do tribunal, non estean debidamente
acreditados ou non teñan relación coas funcións propias do posto, non serán puntuados; non ser valorarán os
cursos que non especifiquen o número de horas.
-Cursos de 10 a 40 horas: 0,25 puntos.
-Cursos de 41 a 75 horas: 0,50 puntos.
-Cursos de 76 a 100 horas:0,75 puntos.
-Cursos de máis de 100 horas: 1,00 puntos
Forma de acreditar os méritos: Deberá presentar o título ou certificación expedido pola administración pública
que o impartiu e /ou financiou, acreditativo da súa realización.
O Tribunal, en ningún caso, poderá valorar o non achegado e probado pola/os aspirantes na documentación
aportada coa instancia solicitude, sen que sexa admisible a concesión de prazo ningún para emendas ou
subsanacións con posterioridade ao día de remate do prazo de presentación daquela
9. DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE SELECCIÓN
O exercicio realizarase no prazo máximo de vinte (20) días hábiles desde a constitución do tribunal que xulgue
as probas, anunciándose con dous (2) días hábiles de antelación, como mínimo, o comezo do exercicio, no
taboleiro de anuncios do Concello de Paradela e na páxina web www.paradela.es, o día, hora e lugar onde se
celebrará a proba.
A/os anuncios sucesivos publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello, na páxina web www.paradela.es e
no lugar onde se realizou o exercicio.
A/os aspirantes deberán presentarse para a realización do exercicio provistos de DNI ou documento oficial e
fidedigno (pasaporte, carné de conducir,etc), acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal. En calquera
momento os aspirantes poderán ser requiridos polo tribunal correspondente coa finalidade de acreditar a súa
personalidade.
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- Desempeñar ou ter desempeñado o posto de traballo obxecto deste proceso de selección, en calquera
Administración Pública ou organismos autónomos de carácter administrativo dependentes da mesma, con
contratos ou nomeamento feito pola propia Administración: 0,10 puntos por cada mes completo. Para acreditar
estes traballos os interesados deberán presentar unha certificación da Administración de que se trate -excepto
aqueles aspirantes que traballaron no Concello de Paradela, os cales unicamente terán que facelo constar e non
terán que presentar a certificación a que fai referencia este parágrafo-, onde conste o tempo traballado na
categoría á que se opta, así como copia compulsada do nomeamento ou contrato de traballo subscrito para o
efecto e modelo oficial de vida laboral. De non presentarse a citada documentación, ou si se presenta outra
diferente á aquí referida, a cualificación nesta alínea será de 0 puntos.
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A/os aspirantes serán convocados en único chamamento, sendo excluídos da oposición os que non
comparecesen, agás nos casos debidamente xustificados e libremente valorados polo tribunal. As xustificacións
ou probas formularanse dentro das vinte e catro (24) horas seguintes á celebración do exercicio ao que non
compareceran.
A/os opositores poderán desenvolver os exercicios de que conste o procedemento selectivo tanto en lingua
galega como en lingua castelá, a súa libre elección.
Para establecer a orde en que haberán de actuar os aspirantes naqueles exercicios nos que non poidan facelo
conxuntamente, estarase ao resultado do sorteo publicado pola Resolución correspondente, que se realizou ao
abeiro do establecido no art. 9 do Decreto 95/1991, de 20 de marzo, polo que se aproba o regulamento de
selección de persoal de administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
O resultado final do proceso de selección, será a suma das dúas fases oposición e concurso, en caso de empate
de puntuacións resolverase a favor dos aspirantes que acaden maior número de puntos na fase de oposición. De
persistir o empate resolverase a favor dos aspirantes que acaden maior número de puntos no primeiro e
segundo apartado, sucesivamente da fase de concurso. Se persiste o empate, resolverase por sorteo público.
O Tribunal publicará no taboleiro de anuncios do Concello de Paradela e na páxina web www.paradela.es e no
lugar onde se realizou o exercicio, a puntuación total do proceso selectivo (puntuación fase oposición, fase
concurso e puntuación total), os aspirantes disporán dun prazo de dous (2) días hábiles, a partir do seguinte ao
da publicación, para efectuar as alegacións pertinentes. Rematado o prazo e tras resolver as alegacións
efectuadas no seu caso, elevarase dita relación ao Sr. Alcalde-Presidente, que aprobará a relación de
candidata/os pola súa orde de prelación aos efectos da provisión do posto de traballo obxecto deste proceso de
selección, para a formalización do contrato laboral.

O tribunal establecerá unha lista de reserva entre o resto dos aspirantes por orde de puntuación, para asegurar a
cobertura dos postos cando se produzan renuncias dos aspirantes primeiramente seleccionados ou calquera
outra circunstancia antes da formalización do contrato.
A devandita lista de reserva servirá tamén para cubrir as baixas que se produzan durante o período de duración
do Programa Fomento do Emprego 2021.
10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
A/o candidata/o proposto para ser contratado deberá achegar no prazo de dous (2) días hábiles, a seguinte
documentación, agás que xa a presentara anteriormente xunto coas instancias de participación:
1) Certificación médica actualizada na que se faga constar expresamente que a/o aspirante reúne a capacidade
funcional para o desempeño das tarefas propias do posto de traballo. Esta certificación non poderá ter unha
antigüidade superior aos tres (3) meses anteriores ao día de remate do prazo de presentación de instancias,
acreditativo de posuír a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais do posto á que se
aspira, e no que se fará constar que non se padece enfermidade ou limitación física ou psíquica incompatible
coas funcións do posto.
2) Copia compulsada da tarxeta da Seguridade Social.
3) Nº de conta bancaria (IBAN)
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 dedúzase que carece dalgún dos requisitos sinalados na base 4ª, non
poderá ser contratado sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude de
participación. Neste caso se procederá a notificar á/ao candidata/o que obtivese a seguinte maior puntuación
para que aporte a referida documentación, procedéndose do mesmo xeito que no suposto anterior.
11.- FORMALIZACIÓN DOS CONTRATOS DE TRABALLO.
Rematado o proceso selectivo e presentada a documentación pola/o interesada/o, o Sr. Alcalde resolverá o
proceso e se formalizará o contrato de traballo temporal, coas cláusulas específicas de circunstancias da
produción, a xornada completa e ata o día 30 de setembro de 2022.
12. IMPUGNACIÓN.
Estas bases, a súa convocatoria e cantos actos administrativos deriven da mesma, así como as actuacións do
Tribunal poderán ser impugnadas pola/os interesada/os nos casos e na forma establecidas na Lei 39/2015, de
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei 29/1998 de 13 de
xullo reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa .
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O tribunal non poderán aprobar nin declarar que superaron as probas selectivas un número superior de
aspirantes ao de postos que se convocan.
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ANEXO I.-TEMARIO
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Tema 1
A Constitución Española e conceptos básicos de dereito administrativo: A Constitución Española de 1978,
Estrutura e Principios xerais; A administración pública e as potestades administrativas; o administrado e o
procedemento administrativo común.
Tema 2
Conceptos básicos de réxime local: O municipio, o termo municipal, a poboación municipal, a organización
municipal (o alcalde, tenentes de alcalde, o pleno e a xunta de goberno local), as competencias municipais.
Tema 3
Concello de Paradela. Termo municipal. Poboación. Datos de interese do municipio. Distribución xeográfica e
parroquial.
Tema 4
Servizos, instalacións e vías de comunicación do Concello de Paradela.
Tema 5
Funcións de peón/s obras públicas, relacionadas concretamente coa conservación, reparación ordinaria e
limpeza.
Tema 6
Materiais, útiles e ferramentas utilizados nas accións de conservación e mantemento de recursos naturais,
espazos públicos urbanos e edificios, instalacións e vías municipais.
Tema 7
Disposicións mínimas xerais de seguridade e saúde aplicable para a utilización polos traballadores dos equipos
de traballo. Condicións xerais de seguridade nos lugares de traballo. Normativa básica de sinalización e de
equipos de protección individual.
Tema 8
Políticas de igualdade de xénero. Disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
igualdade. Medidas de conciliación e corresponsabilidade no emprego público. Políticas contra a violencia de
xénero.
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ANEXO II ) MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A
PROVISIÓN TEMPORAL DE UN (1) POSTO DE TRABALLO DE PEÓN OBRAS PÚBLICAS DO CONCELLO DE
PARADELA, EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN.

D/ª............................................................................................provisto/a

de

D.N.I. nº....................................

con enderezo na R/............................nº....................piso…......,C.Postal........................Localidade......................
Municipio..............................Provincia.............................Teléfono....................................
Enterada/o da convocatoria pública realizada polo Concello de Paradela para a contratación laboral temporal
(coas cláusulas específicas de circunstancias da produción), a xornada completa, de 1 PEÓN OBRAS PÚBLICAS.
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 afectada/o por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na lexislación
vixente sobre incompatibilidades do persoal ao 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 ao Estado, ás
Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin estar inhabilitado para o exercicio das funcións públicas;

TERCEIRO.- Que autorizo ao Concello do Paradela para a publicación dos meus datos persoais (nome, apelidos e
D.N.I.) e das posibles causas de exclusión, no taboleiro de anuncios do concello, na páxina web www.paradela.es
e calquera outro medio que se estime, ao ser a publicidade un dos principios legais que debe observarse nos
procedementos de selección.
CUARTO.- Solicito ser admitida/o a participar no referido procedemento comprometéndome a someterme ás
bases que o regulan e presentando a documentación seguinte:
(TACHAR O QUE PROCEDA)


DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia



Permiso de condución en vigor tipo B.



Acreditación da posesión do nivel de idioma galego esixido nestas bases-CELGA2.



Tarxeta demandante de emprego ou mellora de emprego.



Informe vida laboral actualizado á data da solicitude.



Relación-anexo III dos méritos que alego para a súa valoración, e os documentos xustificativos dos
mesmos segundo o establecido na base 8ª

…………………………............................................, ...... de.................de 20

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PARADELA

De conformidade co establecido na normativa de protección de datos persoais, informámoslle que os datos
persoais que nos facilite, almacenaranse e tratarán coa finalidade de participar en procesos de selección e
avaliación de persoal. A tales efectos, Vd. expresamente consente e autoriza á realización de cantas probas de
carácter profesional, sociolóxico, psicolóxico e de aptitude sexan precisas para a determinación do seu perfil
profesional. Estes datos, solicítanse en base ao seu consentimento, necesario para poder ostentar a condición
de candidato. Devandito consentimento entenderase prestado en tanto non comunique por escrito a revogación
do mesmo. Informámoslle que conservaremos os seus datos durante un prazo máximo de dous anos. Así
mesmo, comunicámoslle que o responsable do tratamento e destinatarios da información é o CONCELLO DE
PARADELA, onde poidan xurdir vacantes que se axusten ao seu perfil. Pode contactar co responsable do
tratamento, para solicitar máis información sobre o tratamento dos seus datos, así como exercer os dereitos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, limitación e oposición e revogación do consentimento,
en
C/
Cabaleiros
de
Santiago,
15.
27611.
Paradela.
LUGO
ou
a
través
do
correo
dpd.concelloparadela@eidolocal.es
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-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 ao
emprego público.
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ANEXO III (RELACIÓN DETALLADA DOS MÉRITOS APORTADOS E ACREDITADOS)

Categoría

FORMACIÓN
Denominación

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Servizos realizados como peón obras públicas
Administracións
Duración contrato ou Data inicio
Públicas/Entidades privadas nomeamento

Centro impartición

Data
Remate

Duración

Data:
O/A solicitante
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Asdo:
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Paradela, 29 de xullo de 2022.- O Alcalde-Presidente, José Manuel Mato Díaz.
R. 2158

Anuncio
O Pleno do Concello en sesión ordinaria realizada o día 28 de xullo de 2022 aprobou inicialmente a modificación
de créditos núm. 05/2022, de transferencia de créditos entre aplicacións de distinta área de gasto núm.
02/2021, por importe de 31.576,78 €.
En cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do 177.2, do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese o expediente á exposición
pública durante o prazo de quince días, contados desde o día seguinte ao da inserción deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
consideren oportunas. Se unha vez transcorrido o devandito prazo non se presentan alegacións, considerarase
aprobado definitivamente o dito acordo.
Paradela, a 29 de xullo de 2022.- O ALCALDE – PRESIDENTE, José Manuel Mato Díaz.
R. 2159

O PÁRAMO
Anuncio

Abrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días naturais a contar desde o día seguinte á
publicación deste anuncio en o Boletín oficial do Estado.
Así mesmo, achéganse as bases reguladoras das probas selectivas:
BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA MEDIANTE OPOSICIÓN DE 1 PRAZA DE TRABALLADOR/A
SOCIAL PARA O CONCELLO DE O PÁRAMO. PERSOAL LABORALFIXO.
PRIMEIRO.-NormasXerais
É obxecto da convocatoria a provisión mediante o sistema de oposición libre, dunha praza de traballador/a
social, encadrada como persoal laboral fixo dentro do cadro de persoal do Concello de O Páramo e ao abeiro da
Oferta de Emprego Público para 2022 aprobada por Resolución de Alcaldía de data 19 de maio de 2022, e
publicada integramente e aos oportunos efectos no Boletín Oficial da Provincia de Lugo n º 119 de data 26 de
maio de 2022.
Conforme á citada Oferta de Emprego, resulta a seguinte praza:
- 1 praza de Traballador/a Social, persoal laboral fixo do Concello de O Páramo
FUNCIÓNS:
 Coordinación do traballo da unidade.
 Detección preventiva, atención directa, planificación, mediación e supervisión, avaliación e coordinación,
coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes do municipio, a través da observación,
atención da demanda e a investigación.
 Planificación e programación dos recursos e servizos necesarios para atender os problemas e necesidades
detectados.
 Avaliación de problemas e derivación para a atención dos mesmos cara os distintos servicios existentes cando
así o requira o caso.
 Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o precisen, favorecendo solucións de reinserción
social, evitando situacións de marxinación e/ou exclusión social.
 Información, asesoramento, orientación e intervención técnica para resolución das situacións de necesidade e
conflito a nivel individual e colectivo.
 Xestión e tramitación administrativa de recursos e prestacións.
 Tramitación de programas sociais financiados pola Xunta e Deputación e outros.
 Supervisión e coordinación do servizo de axuda a domicilio.
 Responsable das aplicacións informáticas do servizo.
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Por Resolución de Alcaldía de data 19 de xullo de 2022 aprobáronse as bases para a provisión dunha praza de
traballador/a social para o Concello de O Páramo, persoal laboral fixo.
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 Visitas domiciliarias.
 Elaboración de informes sociais dos casos.
 Colaboración en actividades que permitan a conciliación laboral e a integración social.
 Calquera outra, relacionada co posto de traballo, que lle encomende o superior xerárquico.
As retribucións da praza convocada serán as previstas no vixente Orzamento Xeral de 2022 : 21.149,24 euros
brutos ao ano, máis a Seguridade Social con cargo á empresa.
Segundo o artigo 77 do Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado Público o persoal laboral clasificarase
de conformidade coa lexislación laboral.
Número de vacantes: 1
SEGUNDO.- Sistema de selección: Criterios xerais.
O Procedemento de selección desta praza é o de oposición libre.
A fase de selección do proceso selectivo constará das seguintes probas:
2.2.- Fase oposición.
Constará de 3 exercicios obrigatorios e eliminatorios, debendo estar o seu contido incluído no temario
establecido no Anexo I das presentes bases. A puntuación da fase de oposición será de 100 puntos; e un
exercicio adicional para o persoal aspirante que non acredite o título de perfeccionamento de galego ou a
validación correspondente, ou estar en posesión do Celga 4.
2.2.1.- Comezo e desenrolo das probas.-

Os aspirantes convocaranse para cada exercicio, nun chamamento único, agás en casos de forza maior,
debidamente xustificados e apreciados libremente polo Tribunal. A non comparecencia a calquera dos exercicios
no momento de ser chamados, comportará que decae automaticamente no seu dereito a participar no exercicio
de que se trate e nos sucesivos, e en consecuencia, quedará excluído do proceso selectivo.
2.2.2.- Exercicios.
A) Primeiro exercicio: Consistirá en contestar por escrito varias preguntas cortas propostas polo tribunal da
parte xeral e da parte específica.
As mencionadas preguntas serán propostas polo Tribunal de entre o Temario de materias comúns e específicas,
o cal se establece no Anexo I destas bases.
O tempo máximo para a realización deste exercicio será de unha hora e media.
O exercicio cualificarase de 0 a 30 puntos, sendo necesario obter un mínimo de 15 puntos para superalo e
acceder ao segundo exercicio.
B) Segundo exercicio: Consistirá en desenvolver por escrito un tema proposto polo tribunal da parte específica
do temario. O exercicio será lido ante o Tribunal, que formulará preguntas ao aspirante sobre o enfoque do
tema obxecto da exposición, dispoñendo o Tribunal dun tempo máximo de 20 minutos para formular ditas
cuestións relacionadas coa materia obxecto do exercicio. Valorarase o contido, a claridade de ideas e a
capacidade de expresión.
O tempo máximo para a realización do exercicio escrito será de hora e media.
Os chamamentos para a lectura do mesmo serán publicados na páxina web do Concello de O Páramo.
O exercicio cualificarase de 0 a 40 puntos, sendo necesario obter un mínimo de 20 puntos para superalo e
acceder ao terceiro exercicio.
C) Terceiro exercicio: Suposto práctico. Consistirá na realización dun caso práctico a desenvolver por escrito
sobre labores propios do traballo e tendo en conta o temario descrito no Anexo I para desenvolver durante un
período máximo dunha hora e media. A proba de carácter eliminatorio, será cualificada de 0 a 30 puntos, sendo
necesario obter unha cualificación de 15 puntos para superala.
D) Cuarto exercicio: Coñecemento da lingua galega.
A proba de coñecemento do idioma galego unicamente será obrigatoria para o persoal aspirante que non
acredite o título de perfeccionamento de galego ou a validación correspondente, ou estar en posesión do Celga
4. O exercicio de galego para os aspirantes que deban realizar a proba de coñecemento do idioma galego
cualificarase como apto ou non apto.
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2.2.3.- Cualificación final: A cualificación final desta fase será a resultante de sumar as puntuacións obtidas nos
tres primeiros exercicios. Dita fase poderá ser superada por un número de aspirantes superior ás de prazas
convocadas.
2.2.4.- Publicación da relación de aspirantes aprobados:
Rematada a fase de oposición, o Tribunal publicará, na sede electrónica deste Concello
[http://concellodeparamo.sedelectronica.gal] e no taboleiro de anuncios do Concello, a relación de aspirantes
aprobados, coa indicación da puntuación final obtida neste proceso selectivo.
TERCEIRO.- Condicións de admisión de aspirantes.
Para poder participar no proceso selectivo será necesario reunir os seguintes requisitos:
a) Ter a nacionalidade española sen prexuízo do disposto na lexislación vixente en materia de persoal.
b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas.
c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. So por lei
poderá establecerse outra idade máxima, distinta da idade de xubilación forzosa, para o acceso ao emprego
público.
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, para o acceso ao corpo ou
escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no
que fose separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional de outro Estado membro da Comunidade Europea,
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 ao emprego público.

d) Non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico incompatible co normal desenrolo das súas funcións.
f) Posuír a titulación de Diplomatura/Grao en Traballo social.
g) Posuír o certificado de Celga 4 ou equivalente, debidamente homologado polo órgano competente na materia
de política lingüística da Xunta de Galicia, ou obter a calificación de apto na proba de galego que forma parte da
fase de oposición.
Os anteriores requisitos e os específicos que se esixen para a praza deben reunirse con referencia ao último día
de prazo de presentación de solicitudes, debendo continuar na súa posesión durante todo o proceso selectivo.
CUARTO.- Forma e Prazo de Presentación de Instancias de solicitude.
4.1.- As instancias solicitando participar no proceso selectivo axustaranse ao modelo oficial que figura no ANEXO
III desta convocatoria e que será facilitado ós interesados nas oficinas xerais do concello, e dirixiranse ao Sr.
Alcalde do Concello de O Páramo (directamente ou a través dos procedementos previstos no artigo 16.4 da Lei
39/2015, do 1 de outubro). O prazo de presentación de instancias é de vinte días naturais contados dende o
seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. Se o último día fora inhábil,
prorrogarase ao día seguinte. Dito anuncio publicarase tamén no DOGA.
No caso de presentarse instancias nas oficinas de correos deberase comunicar no mesmo día da presentación ao
mail concello.oparamo@eidolocal.es, con copia da instancia presentada.
As bases íntegras serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, na sede electrónica do Concello de O
Páramo e no taboleiro de anuncios.
Na instancia haberá de manifestarse que se reúnen todos e cada un dos requisitos que se esixen na base
terceira, referidos á data en que termine o prazo de presentación de instancias.
4.2.- Á instancia uniranse:
a) Fotocopia do DNI compulsada ou, se é o caso, documento equivalente expedido pola autoridade competente
do país de orixe.
b) Fotocopia compulsada da titulación esixida.
Ademais unirase, de ser o caso, a seguinte documentación:
a) Solicitude de participación anexa a estas Bases.
b) Fotocopia de DNI.
c) Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social.
d) Titulación a cal da acceso a convocatoria.
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e) Certificado de celga 4 ou equivalente
f) Declaración formal, baixo xuramento, ou promesa, de non ter sido separado mediante expediente
disciplinario, do servizo das Administracións Públicas, nin atoparse inhabilitado para o exercicio de funcións
públicas e de non atoparse incurso en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade que
determinen a lexislación vixente.
g) Declaración formal, baixo xuramento, ou promesa, de non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico
incompatible co normal desenrolo das súas funcións.
A compulsa da anterior documentación deberá facerse polo aspirante que resulte seleccionado.
4.3. Os erros de feito que puideran advertirse poderán subsanarse en calquera momento, de oficio ou a petición
da persoa interesada.
4.4 Os aspirantes quedan vinculados ós datos que fagan constar nas súas solicitudes, podendo unicamente
demandar a súa modificación, mediante escrito motivado, dentro de prazo establecido na base 4.1 para a
presentación de solicitudes.
Transcorrido este prazo non se admitiran ningunha petición desta natureza.
QUINTO.- Admisión de aspirantes
5.1. Relación de aspirantes: Rematado o prazo de presentación de instancias, o Sr. Alcalde, no prazo máximo
dun mes, ditará resolución aprobando a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos cos motivos da
exclusión, resolución que será publicada no BOP e na sede electrónica do Concello, conforme ao disposto no
art. 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, para subsanar os defectos que motivaron a súa exclusión.
No caso de non presentarse alegacións ou correccións á lista provisional, elevarase a definitiva. A resolución
pola que se aproba a lista definitiva será publicada no BOP.
5.2. Serán causas de exclusión as sinaladas:

b) A omisión da sinatura na solicitude.
c) A omisión na solicitude da copia compulsada do DNI.
d) Non aportar fotocopia compulsada da titulación esixida.
e) A presentación da solicitude fora do prazo establecido.
SEXTO.- Tribunal cualificador
O órgano de selección será designado por resolución da Presidencia de conformidade co previsto no Estatuto
básico do empregado público, facéndose público mediante publicación no taboleiro de edictos deste concello e
na Sede Electrónica http://concellodeparamo.sedelectronica.gal.
Estará integrado por cinco membros titulares e cinco suplentes,podendo actuar indistintamente, tendo todos
eles voz e voto.
Presidente/a: Persoal funcionario ou laboral fixo.
Vogais: Tres persoas funcionarias ou laborais fixas, técnicas ou expertas.
Secretario/a: Funcionario do Concello.
A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en
representación ou por conta de ninguén.
Na composición do Tribunal tenderase á paridade entre homes e mulleres.
Non poderán formar parte dos tribunais as persoas de elección ou designación política, o persoal funcionario
interino e o persoal eventual.
Os membros do Tribunal deberán posuír, en calquera caso, titulacións ou especializacións iguais ou superiores
ás esixidas para o acceso á praza/posto ou emprego que se convoca.
As persoas que integren o Tribunal, así como os asesores e colaboradores serán nomeadas mediante resolución
da alcaldía. A dita resolución publicarase no taboleiro de anuncios municipal da Entidade e na súa sede
electrónica.
.O Tribunal poderá dispoñer a incorporación aos seus traballos de persoal asesor ao obxecto de oír a súa
opinión especializada, asícomo de persoal colaborador para o apoio durante o desenvolvemento do sistema
selectivo.
Os membros do Tribunal, e se é o caso o persoal asesor, absteranse de intervir, comunicándollo á alcaldía, e as
persoas interesadas poderán promover a súa recusación de acordo co sinalado na citada Lei, cando concorra
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neles algunha das circunstancias previstas de abstención e recusación dos membros do tribunal de
conformidade cos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público, así
como cando tivesen realizado tarefas de preparación de aspirantes durante os cinco anos anteriores á
publicación desta convocatoria.
.O Tribunal non actuará cun quórum de asistencia inferior a tres membros, sendo sempre necesaria a asistencia
dos compoñentes que exerzan as funcións da Presidencia e da Secretaria; non obstante, ante a ausencia dos
titulares e/ou suplentes da Presidencia e/ou da Secretaria, poderán actuar como tales osmembros asistentes,
titulares e/ou suplentes, das distintas vogalías. As devanditas substitucións realizaranse utilizando a orde
empregada na resolución de nomeamento dos correspondentes membros para exercer as funcións de vogais.
O Tribunal resolverá tódalas dúbidas interpretativas que xurdan para aplicación das normas contidas nas Bases
estando igualmente facultado para resolver as cuestións que se susciten durante a realización das probas, así
como para adoptar as medidas necesarias que garantan a debida orde naquelas en todo o que non estea
previsto nas bases.
SÉTIMO.- Desenrolo do Proceso selectivo.
Os aspirantes serán convocados para cada exercicio en chamamento único, sendo excluídos da oposición
aqueles que non comparezan a realizalo a hora fixada, salvo causa de forza maior debidamente acreditada e
libremente apreciada polo Tribunal.
En calquera momento o Tribunal poderá requirir aos opositores para que acrediten a súa personalidade.
Os candidatos deberán acudir provistos do DNI ou, no seu defecto, pasaporte ou carné de conducir.
Se en calquera momento do proceso de selección chegara a coñecemento do Tribunal que algún dos aspirantes
non posúe a totalidade dos requisitos esixidos na presente convocatoria, previa audiencia do interesado, deberá
propoñer a súa exclusión ao Presidente da Corporación, indicando as inexactitudes formuladas polo aspirante na
solicitude de admisión a esta oposición libre, aos efectos procedentes.

O Procedemento de selección dos aspirantes constará da fase de OPOSICIÓN:
FASE DE OPOSICIÓN
- Ata un máximo de 100 puntos. De carácter eliminatorio cada un deles.
Consistirá na realización de tres exercicios: dous teóricos e outro de carácter práctico e terá unha puntuación
máxima de 100 puntos. Os aspirantes convocaranse nun chamamento único, sendo excluídos os que non
comparezan. Deberán ir provistos de NIF, pasaporte ou carné de conducir, podendo en calquera momento o
órgano de selección requirir que acrediten a súa personalidade.
Entre exercicio e exercicio mediará un prazo mínimo de 7 días hábiles. Nembargantes, á proposta do tribunal
cualificador e, mediante aceptación por escrito dos aspirantes poderanse realizar no mesmo día dúas ou máis
probas.
O contido das probas a realizar consta explicado na cláusula 2.2.2 das presentes Bases.
A puntuación total da fase de oposición dos/as aspirantes que superen as tres probas, obterase pola suma de
ambas.
Proba de galego:
Será obrigatorio a superación dun cuarto exercicio, proba de galego para aqueles candidatos que non teñan
acreditado xunto coa instancia de solicitude estar en posesión do certificado de Celga 4, equivalente ou
superior.
Quedarán exentos da realización deste exercicio os aspirantes que coa instancia de solicitude presenten o
certificado de Celga 4, equivalente ou superior, debidamente homologado polo órgano competente na materia
de política lingüística da Xunta de Galicia, de conformidade co artigo 35 do Decreto lexislativo 1/2008 do 13 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia, modificado pola Lei 2/2009,
do 23 de xuño.
Coa finalidade de cumprir co previsto no artigo 35 do Decreto lexislativo 1/2008, de 13 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, este exercicio consistirá na tradución, sen
dicionario, dun texto de castelán ao galego e/ou de galego a castelán, nun tempo máximo de 30 minutos.
Este exercicio valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo obter o resultado de apto,
correspondéndolle ao tribunal determinar o nivel de coñecementos esixido para acadar o resultado de apto.
NOVENO.- Calificación
A calificación final será a suma dos puntos obtidos nos tres exercicios da fase de oposición. No caso de empate
dirimirase da seguinte forma:
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Primeiro por aquel aspirante que obtivera maior puntuación no segundo exercicio.
Segundo por aquel aspirante que obtivera maior puntuación no primeiro exercicio.
Terceiro por aquel aspirante que obtivera maior puntuación no terceiro exercicio.
De persistir o empate dirimirase da seguinte forma:
Entrevista persoal curricular.
No caso de persistir o empate, farase sorteo público en presenza dos aspirantes.
DÉCIMO.- Relación de Aprobados, Presentación de Documentos e Formalización do Contrato
Unha vez terminada a cualificación dos aspirantes, o Tribunal fará pública a relación de aprobados por orden de
puntuación
obtida
no
taboleiro
de
edictos
e
na sede
electrónica
do
Concello
de
O
Páramo,http://concellodeparamo.sedelectronica.gal. precisándose que o número de aprobados non poderá ser
superior ao número de prazas vacantes convocadas. Dita relación elevarase ó Presidente de da Corporación para
que proceda ao nomeamento do candidato proposto e a formalización do correspondente contrato.
Os aspirantes propostos aportarán ante a Administración, dentro do prazo de vinte días naturais dende que se
publique no taboleiro de edictos do concello de O Páramo, os documentos acreditativos das condicións de
capacidade e os requisitos esixidos na convocatoria.
Os que dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior debidamente acreditados, non presentasen a
documentación ou da mesma se puidese deducir que carecen dalgún dos requisitos esixidos, non poderán ser
contratados, quedando anuladas todas as actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que puideran ter
incorrido por falsidade nas súas solicitudes de participación. Neste caso pasarase ao candidato que obtivese a
seguinte maior puntuación.
DÉCIMO PRIMEIRO.- Incidencias

Así mesmo, a Xurisdición competente para resolver as controversias en relación cos efectos e resolución do
contrato laboral será a Xurisdición Social.
Contra a convocatoria e as súas bases, que esgotan a vía administrativa, poderase interpor polos interesados
recurso de reposición no prazo de un mes ante a Alcaldía, previo ao contencioso-administrativo no prazo de
dous meses ante o xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, a partir do día seguinte ao de publicación
do seu anuncio no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello de O Páramo (artigo 46 da Lei
29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa).
No previsto nas bases será de aplicación a Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local; o Real Decreto
Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba oTexto Refundido das disposicións legais vixentes en
materia de Réxime Local; e o Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado público.
ANEXO I
Temario.
Materias comúns:
1.- A Constitución Española do 1978. Estructura e contido esencial. A reforma constitucional.
2.- Dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección e suspensión dos dereitos fundamentais.
3.- A Coroa. Atribucións según a Constitución.
4.- Organización territorial do Estado. O Estatuto de Autonomía de Galicia. Competencias da Comunidade
Autónoma.
5.- Dereito Administrativo. Fontes e xerarquía das normas.
6.- A Administración e a norma xurídica: o principio de legalidade.
7.- O Municipio. Concepto e elementos. O termo municipal. O empadroamento.
8.- O municipio. Competencias e organización. Órganos de goberno e administración do municipio.
9.- A provincia. Organización Provincial. Deputacións.
10.- O acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: a motivación e forma.
11.- A eficacia dos actos administrativos.
12.- A notificación: contido, prazo e práctica. A notificación defectuosa. A publicación.
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13.- A executividade dos actos administrativos. A coacción administrativa directa. A vía de feito.
14.- A invalidez do acto administrativo. Supostos de nulidade de pleno dereito e anulabilidade. O principio de
conservación do acto administrativo. A revisión de actos e disposición pola propia Administración.
15.- A acción de nulidade, procedemento, límites. A declaración de lesividade. A revocación de actos. A
rectificación de erros materiais ou de feito.
16.- Disposicións xerais sobre os procedementos administrativos e normas reguladoras dos distintos
procedementos. As fases do procedemento administrativo.
17.- Recursos administrativos: principios xerais. Actos susceptibles de recurso administrativo. Regras xerais de
tramitación dos recursos administrativos. Clases de recursos.
18.- O persoal ao servizo das Entidades Locais. Concepto e clases. Dereitos e deberes. Incompatibilidades.
19.- O orzamento das Entidades Locais. Documentos de que consta.
20.- Calidade dos datos. Dereito de información na recollida de datos, consentimento do afectado, datos
especialmente protexidos, dereito de rectificación e cancelación da Regulamento Europeo de Protección de Datos
Materias específicas:
1.- A acción social. Concepto e etapas históricas. Política social.
2.- O Sistema Galego de Servizos Sociais. Principios. Titulares dos dereitos e dos deberes das persoas en relación
cos servizos sociais.
3.- Estrutura do sistema de servizos sociais.
4.- Servizos sociais comunitarios básicos.
5.- Servizos sociais comunitarios específicos.

7.- O Regulamento dos servizos sociais comunitarios e o seu Financiamento.
8.- O Plan Concertado. Finalidades, obxectivos e prestacións.
9.- A prestación dos servizos sociais. Formas de prestación.
10.- A inspección dos servizos sociais. As obrigas das entidades.
11.- O modelo de Informe social unificado para área de dependencia, discapacidade e promoción da autonomía
persoal e se aproba a súa utilización no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
12.- O Servizo de axuda no fogar. Definición. Obxectivos. Persoas usuarias, profesionais que interveñen.
Prestacións e tarefas. Organización.
13.- Normativa municipal do Concello de O Páramo reguladora do servizo de axuda no fogar.
14.- O Servizo de Teleasistencia. Modalidades.
15.- O Programa Xantar na Casa. Obxectivo e función
16.- Obxecto, definición e principios fundamentais da lei de promoción de autonomía persoal e atención á
dependencia.
17.- Configuración do sistema para a autonomía persoal e atención á dependencia. Finalidades do sistema.
Niveis de protección.
18.- Prestacións e catálogo de servizos de atención do Sistema para a autonomía e atención á dependencia.
Procedemento do elaboración do PIA.
19.- Graos de dependencia e valoración. Recoñecemento do dereito. Financiamento do sistema e aportación dos
usuarios.
20.- Lei 10/2013, 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.
21.- Axudas Inclusión Social (AIS). Obxecto. Requisitos. Tramitación
22.- A Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA). Concepto. Beneficiarios. Obrigas dos beneficiarios.
23.- O emprego como factor social de inclusión. Desemprego. Prestacións
24.- A Familia e os menores: cambios na sociedade. Aspectos psicosociais da Infancia.
25.- Menores en conflicto social: Intervencións en situación de desprotección infantil. Absentismo escolar
26.- O acollemento familiar na Lei de apoio á familia e a convivencia en Galicia. Modalidades.
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27.- O papel do/a traballador/a social na atención á muller no ámbito municipal. Violencia doméstica. Recursos e
Programas. A violencia de Xénero.
28.- Necesidades e recursos das persoas con discapacidade. Centros especializados. Axuda no fogar.
29.- Necesidades sociais dos maiores. Recursos.
30.- Inmigración e retorno. Marco normativo.
31.- A integración social das persoas inmigrantes e emigrantes retornados.
32.- As necesidades sociais. Concepto, tipoloxía e características.
33.- Proceso metodolóxico: aproximación á realidade social, formulación, planificación, programación,
execución.
34.- Técnicas e Instrumentos de traballo social
35.- Os sistemas de información nos servizos sociais comunitarios básicos. Novas tecnoloxías da información
aplicadas ao traballo social.
36.- Fundamentos, principios e funcións do traballo social.
37.- Niveis de intervención en traballo social
38.- O/A traballador/a social como membro dun equipo interdisciplinar. Funcións.
39.- Deontoloxía e ética profesional. Os códigos de ética no traballo social.
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Nº
1

Denominación
Traballador/a social

Titulación

Réxime e relación
xurídica

Diplomatura/Grado en
traballo social

Persoal laboral fixo
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ANEXO III
SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NAS PROBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1 PRAZA DE TRABALLADOR/A
SOCIAL DO CADRO DE PERSOAL LABORAL FIXO DO CONCELLO DE O PÁRAMO, MEDIANTE O SISTEMA DE
OPOSICIÓN, QUENDA LIBRE.
I.- DATOS DA PRAZA:
DENOMINACIÓN:
DATA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA BOE:
II.- DATOS PERSOAIS
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NOME
DNI
TELÉFONO PARTICULAR
TELÉFONO MÓVIL

MUNICIPIO E PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL
EXPOÑO:
1º.- Que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos na convocatoria, en concreto os seguintes:
 Ter nacionalidade española, comunitaria ou asimilada.
 Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 Estar en posesión do título de ________________________ esixido nas bases específicas que rexen a convocatoria
ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias
 Posuír a capacidade física e psíquica necesaria para o exercicio das correspondentes funcións.
 Non estar inhabilitado nin suspendido para o exercicio de funcións públicas e non ter sido separado do
servizo dunha Administración Pública
2º.- Que me comprometo no caso de obter a praza, e dentro do prazo sinalado nas bases da convocatoria, a
presentar os documentos relacionados nas mesmas, así como cumprir os demais requisitos esixidos nas
referidas bases, en particular os que sinala a Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoas
ao servizo das Administracións Públicas.
3º.- Que aporto todos os documentos que se relacionan no apartado 4.2 das presentes bases.
SOLICITO:
Ser admitido á convocatoria citada, a fin de participar nas probas de selección correspondentes.
O Páramo , a ............ de....................de...............................

SRA. ALCALDE DO CONCELLO DE O PÁRAMO (LUGO)
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Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse en o
Boletín Oficial da Provincia. Así mesmo, publicaranse na sede electrónica do este Concello
http://concellodeparamo.sedelectronica.gal e, no seu caso, no Taboleiro de Anuncios, para maior difusión.
Contra as presentes bases, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente ou recurso de
reposición potestativo, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte á publicación do presente anuncio, ante
ALCALDE deste Concello, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á
publicación do presente anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición
Contencioso-Administrativa. Se se optase por interpor o recurso de reposición potestativo, non poderá interpor
recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produciu a súa desestimación
por silencio. Todo isto sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro recurso que estime pertinente.
O Páramo, 19 de xullo de 2022.- O alcalde, José luis López López.
R. 2138

RIBADEO
Anuncio
Resolución de Alcaldía núm. 2022-0626 do Concello de Ribadeo pola que, concluído o procedemento
selectivo, noméase persoal LABORAL FIXO-DISCONTINUO, do seguinte xeito:
Posto traballo

Díaz Orol, Noemí

FD0005 Informador turístico

Soria Lamas, Cecilia

FD0005 Informador turístico

Esteban Moro, Virginia

FD0005 Informador turístico

Pena Rouco,Ana

FD0005 Informador turístico

Pérez Sanz, María Teresa

FD0005 Informador turístico

Características dos postos:
Servizo/Dependencia

Area Desenvolvemento local/Turismo

Ide. Posto / RPT

FD00005

Denominación do posto

Informador turístico

Natureza

Laboral fixo-discontinuo

Nomeamento

01/07/2022

Escala

Administración Especial/Laboral

Subescala

Informadores Turísticos

Clase/Especialidade

Informador

Grupo/Subgrupo

Equiparado C1
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O que se fai público aos efectos do artigo 62 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, e artigo 25.2 do Regulamento Xeral de
Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e
Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado polo Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.
Ribadeo, 22 de xullo de 2022.- O ALCALDE, FERNANDO SUAREZ BARCIA.
R. 2127

RIBAS DE SIL
Anuncio
Aprobado por Decreto da Alcaldía de data 12/07/2022 o Padróns da taxa polo Servizo de recollida de lixo rural
do 2º Trimestre de 2022 e de data 15/07/2022 o Padrón SAF do mes de xuño de 2022, por medio do presente
expóñense ao público por prazo de 15 días, contados a partir do día seguinte ó da súa inserción no BOP ao
obxecto de que poidan ser examinados e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, considerándose
definitivamente aprobados se, transcorrido o prazo de exposición pública, non se formulara ningunha
reclamación contra os mesmos.

O mesmo tempo establecese un período de cobranza en fase de ingreso voluntario de dous meses. Transcorrido
o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria; procedéndose a súa recadación pola vía administrativa de
constrinximento, a través do Servizo de Recadación da Deputación de Lugo de acordo co establecido no artigo
161 da devandita Lei.
A presente publicación, no suposto de exposición ó público dos padróns e anuncio de cobranza, ten o carácter
de notificación colectiva ó amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria.
Ribas de Sil, 15 de xullo de 2022.- O alcalde,Miguel Angel Sotuela Vega.
R. 2128
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Contra o acordo de aprobación dos devanditos padróns poderá interpoñerse recurso de reposición ante o propio
alcalde polo prazo de un mes, contado dende o día inmediato seguinte ó de finalización do período de
exposición ó público. Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición poderá interpoñerse
recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei reguladora da
referida xurisdición.

