XOVES, 9 DE XUÑO DE 2022

N.º131

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO
TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A Asociación de Veciños do Barrio de Lousada, con NIF G27488253, solicita de Augas de Galicia un caudal de
9.766,2 m3/ano de augas procedente de tres mananciais, no lugar de Lamestos, na parroquia de Galgao, no
concello de Abadín (Lugo), con destino a uso doméstico e gandeiro. O presente anuncio ten por obxecto abrir a
regulamentaria información pública que prescribe o art. 109 do Regulamento do dominio público hidráulico.
Expediente: DH.A27.67560

SOLICITANTE:

Asociación de Veciños do Barrio de Lousada

VOLUME MÁXIMO ANUAL:

9.766,2 m³/ano

CAUDAL INSTANTÁNEO:

1,14 l/s

DESTINO:

doméstico e gandeiro

ORIXE:

tres mananciais

LUGAR:

Lamestos

PARROQUIA:

Galgao

CONCELLO:

Abadín

Descrición:
As augas do aproveitamento procederán de tres captacións na parcela 27001F501168720000YL, nos puntos de
coordenadas UMT ETRS89 (fuso 29) aproximadas X1= 627.802, Y1= 4.804.510; X2= 627.803, Y2= 4.804.508;
X3= 627.804, Y3= 4.804.507.
As augas procedentes destas captacións condúcense mediante tubos de 63 mm de diámetro ata un depósito
próximo, situado na mesma parcela, de 1000 l de capacidade, nas coordenadas UTM X= 627.806, Y= 4.804.515.
As augas conduciranse mediante unha condución de 40 mm de diámetro a través das parcelas de referencia
catastral
27001F501006900000YI,
27030G504001670000AX,
27030G504001590000AM,
27030G504001650000AR, 27030G504001640000AK, 27030G501012710000AK, 27030G501012700000AO,
27030G501022150000AE, 27030G501012690000AR, 27030G501012680000AK, 27030G501022140000AJ,
27030G501012670000AO, 27030G501012660000AM, 27030G501012650000AF, 27030G501022130000AI,
27030G501012390000AX e 27030G501012410000AD, ata chegar ao depósito do aproveitamento (coordenadas
UTM X= 628.262, Y= 4.804.597), de 12.500 l de capacidade, dende o que parten as distintas acometidas cara as
instalacións dos comuneiros.
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días naturais 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 de Abadín 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, 20 de maio de 2022.- O xefe do Servizo Territorial de Lugo (P.S. Resol. Dirección Augas de Galicia
18/08/2021), O xefe do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica Galicia-Norte, Néstor Rodríguez Arias.
R. 1539
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As características do aproveitamento son:
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VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN.
SERVIZO DE ENERXÍA E MINAS
Anuncio
Pagamento do prezo xusto pola ocupación de bens e dereitos afectados pola execución do proxecto
denominado E/S DA LAT 132 KV PORZÚN-MONDOÑEDO NA SUBESTACIÓN DE BARREIROS (EXP. 4/2016-AT)
(CONCELLO DE BARREIROS)
Comunícase a todos os interesados no expediente, no que se sigue o procedemento expropiatorio das
instalacións de referencia, que o día 5 de agosto de 2022 convócaselles ó pagamento do predio 18B na Casa do
Concello de Barreirossegundo a resolución ditada polo Xurado de Expropiación de Galicia. Cómpre advertir os
propietarios das fincas afectadas, que serán notificados individualmente, que os pagos realizaranse nas
condicións que establecen os artigos 48 da Lei de Expropiación Forzosa, do 16 de Decembro de 1954 e 48, 49 e
50 do seu Regulamento, do 26 de Abril de 1957.
Lugo, 3 de xuño de 2022.- O xefe territorial, Gustavo José Casasola de Cabo.
R. 1540

CONCELLOS
BEGONTE
Elevado a definitivo,por non presentarse reclamacións durante o prazo de exposiciónpública, o acordo de
aprobación inicial polo Pleno de data 10 de maio de 2022 ( BOP nº 108, de12 de maio), de modificación da
plantilla ou cadro de persoal, con motivo do proceso de estabilización do emprego temporal, dentro do vixente
Presuposto municipal, en cumprimento do disposto no artigo 169 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 a dita
modificación.
PERSOAL LABORAL FIXO.Denominación do praza/posto de traballo

Nº de prazas

Vacantes

Axente Local de Emprego.

1

1

Auxiliar de Axuda no Fogar.

1

1

Contra o presente acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñerse alternativamente o recurso de
reposición potestativo, no prazo dun mes a contar desde o seguinte ao da recepción desta notificación, ante o
mesmo órgano que adoptou o acordo, ou directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Lugo, no prazo de 2 meses a contar desde o seguinte ao da recepción desta
notificación, sen que se poida simultanear ambolos dous. Si se interpuxera o recurso de reposición potestativo,
non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata a resolución expresa do mesmo ou ata a súa
desestimación por silencio; de conformidade co previsto nos arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Ademais, poderá interpoñer calquera outro recursoque estime pertinente ou exercer as accións que procedan
ante a xurisdicción competente.
Begonte, 6 de xuño de 2022.- O Alcalde, José Ulla Rocha.
R. 1541

Anuncio
Aprobado polo Pleno desta Corporación, na sesión extraordinaria celebrada o día 10 de maio de 2022, o
expediente de modificación de créditos núm. 5 /2022 ( 2º de competencia do pleno), dentro do vixente
Presuposto municipal e con modificación do anexo de investimentos, por un importe total de Oitenta e sete mil
setecentos oitenta e tres con corenta e nove (87.783,49) euros, e transcurrido o prazo dos quince días hábiles,
contados a partir da inserción do anuncio de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia, sin que se tivesen
presentado reclamacións, o mesmo entenderase elevado a definitivo, quedando o resumo por capítulos do
Estado de Gastos, do referido orzamento, da seguinte forma:
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Cap. 1.- Remuneracións de persoal.

765.879,10 €.

Cap. 2.- Compra de bens correntes e de servicios.

1.592.867,57 “

Cap. 3.- Gastos financeiros.

3.400,00 “

Cap. 4.- Transferencias correntes.

170.038,49 “

Cap. 5.- Fondo de Continxencia.

0,00 “

Cap. 6.- Inversións reais.

2.786.899,73 “

Cap. 7.- Transferencias de capital.

24.000,00 “

Cap. 8.- Variación de activos financeiros.

0,00 “

Cap. 9.- Variación de pasivos financeiros.

0,00 “

SUMA TOTAL

5.343.084,89 €

O que se fai público para xeral coñecemento e efectos oportunos.
Begonte, 6 de xuño de 2022.- O Alcalde, José Ulla Rocha.

O CORGO
Anuncio
BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL
TEMPORAL E FORMACIÓN DE BOLSAS DE EMPREGO Ó ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SE
SUSCRIBIRÁ EN BREVES DATAS ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR E A ENTIDADE LOCAL
PARA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DUN VEHÍCULO
MOTOBOMBA DURANTE A VIXENCIA DO CONVENIO QUE SE SUBCRIBIRÁ COA CONSELLERÍA DO MEDIO
RURAL
PRIMEIRO. NORMATIVA APLICABLE E OBXECTO DA CONVOCATORIA.
A. NORMATIVA APLICABLE.
PRIMEIRA.- NORMAS XERAIS
Normas de aplicación: As probas selectivas regularanse polo previsto nas presentes bases e no non previsto
nelas polo establecido na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local; no Texto Refundido
das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por Real Decreto Lexislativo 781/1986, de
13 de xuño; no Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outono, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEB); 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 (LEPG); 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 29 de abril, de emprego público de Galicia, e no no previsto nel, no Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do persoal ó servizo da
Administración do Estado e demáis disposicións aplicables.
OBXECTO
A presente convocatoria ten por obxecto a selección de UNcandidato/a para o desempeño do posto de traballo
de ENCARGADO DO MANEXO DUN VEHÍCULO MOTOBOMBA durante a vixencia do convenio para a prevención e
defensa contra incendios forestais.
Nesta mesma liña, e co fin de non interromper a prestación deste concreto servizo de duración temporal,
aqueles candidatos que superen o proceso selectivo pero que non acaden a puntuación precisa para ser
propostos para a contratación por esta entidade, pasarán a formar parte dunha lista para posibles baixas ou
substitucións.
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Así mesmo, o presente procedemento selectivo servirá de bolsa de emprego válida para os anos 2022, que se
constituirá con todos os candidatos que superen o proceso selectivo ordenados pola puntuación obtida.
No suposto de que o candidato seleccionado non desexe suscribir o contrato laboral temporal ou unha vez
suscrito, dimita ou se extinga a relación laboral de mutuo acordo, o concello notificará ó seguinte candidato que
tivese superado a puntuación esixida no proceso selectivo
se éste non quixese formalizar o contrato procederáse da mesma maneira cos seguintes candidatos.
SEGUNDO.- FUNCIÓNS.
O persoal encargado do manexo do VMB realizará labores de prevención, extinción e defensa contra incendios
forestais.
Dentro das labores preventivas poderán realizar obras de construcción, mantemento de infraestructuras de
defensa contra incendios forestais que disminua a propagación e minoren os danos dos incendios, no caso de
producirse. Estes labores desenvolveranse sempre dentro do ámbito territorial do concello.
O VMB colaborará na extinción de incendios forestais integrándose no dispositivo de emerxencias do Distrito
Forestal onde se sitúe o concello.
Así mesmo, cando concorran razóns extraordinarias, poderán colaborar na defensa de incendios declarados
noutros ámbitos territoriais, dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.
Outras funcións que poida fixar a Consellería do Medio Rural no Convenio.
O persoal encargado do manexo do VMB deberá ter plena dispoñibilidade horaria, incluíndo domingos e festivos,
así como as quendas de noite necesarias e o vehículo deberá estar operativo alomenos 16 horas ao día.
TERCEIRA.- REQUISITOS DOS ASPIRANTES

a) Nacionalidade:
a.1) Ter a nacionalidade española.
a.2) As persoas que posúan a nacionalidade doutros estados membros da Unión Europea.
a.3) As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que sexan cónxuxes de persoas que posúan a
nacionalidade española ou doutros estados membros de la Unión Europea, sempre que no estean separadas de
dereito.
a.4) As persoas, calquera que sexa súa nacionalidade, descendentes de persoas que posúan a nacionalidade
española ou doutros estados membros da Unión Europea, sempre que sexan menores de vinteún anos ou
maiores de dita idade dependentes.
a.5) As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descendentes do cónxuxe non separado de dereito de
persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros estados membros da Unión Europea, sempre que
sexan menores de vinteún anos ou maiores de dita idade dependentes.
a.6) As persoas incluidas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e
ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
a.7) Estar en posesión do carnet de conducir tipo C.
a.9) Posuir aptitude física para a o desempeño dos traballos, acreditándose a mesma mediante certificado
médico. Son excluintes as lesións de corazón, pulmón ou intestinais, os transtornos psicolóxicos, as
incapacidades do aparato locomotor, as enfermidades contaxiosas e a obesidade. Nas mulleres tamén será
excluinte o embarazo. A cegueira e a sordeira son igualmente causas de exclusión.
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. Os aspirantes con
discapacidade farán constar na súa instancia se precisan adaptación para as probas.
c) Idade: ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
d) Habilitación: 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 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.
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Para participar nas probas selectivas, os aspirantes deberán reunir os requisitos que a continuación se indican
segundo o establecido no artigo 56 do EBEP e Art 50 e 52 da LEPG, referidos todos e cada un deles á data de
remate do prazo de presentación de solicitudes e deberán manterse durante todo o proceso selectivo:
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e) Titulación: certificado de escolaridade ou equivalente.
No caso de titulacións obtidas no estranxeiro se deberá de estar en posesión do documento que acredite de
xeito fidedigno a súa homologación.
f) Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de Celga 2 (ou o curso de iniciación, nos termos
establecidos na disposición adicional 1ª da Orde de 16 de xullo de 2007). Se non se pode acreditar este concreto
requisito, poderase acceder ó proceso selectivo pero será necesaria a realización dun exercicio, segundo se
especifica na cláusula cuarta, artígo 51 da Lei 2/2015, do 29 de abril de emprego público de Galicia.
CUARTA.- SISTEMA SELECTIVO
O proceso de selección consistirá na realización dunhas probas selectivas e nunha entrevista curricular
relacionada coa extinción de incendios e a operatividade do vehículo.
Realizarase un recoñecemento médico que garante a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas
habituais dos postos de traballo convocados 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, segundo o establecido como
excluinte na base 3, letra d). No suposto de que o resultado sexa non apto, o candidato ainda que superase as
probas selectivas non poderá ser contratado.

2ºEXERCICIO: unhaproba práctica consistente na conducción do vehículo motobomba municipal ó longo dun
percorrido que lle sinale ó candidato , co fin de avaliar os seus coñecementos e pericia do manexo do citado
vehículo, así como funcionamento da bomba, enchido de cisterna, valeirado do corpo da bomba, etc. O
candidato será acompañado polo examinador ou examinadores (un dos membros do tribunal con coñecementos
específicos no manexo e conducción deste tipo de vehículos), quen valorará a actuación de cada un dos
aspirantes. Para superar este exercicio será necesario acadar un mínimo de 5 puntos e puntuará ata un máximo
de 10 puntos. Este exercicio terá carácter eliminatorio.
A calificación do primeiro exercicio adoptarase segundo a avaliación realizada polo membro anteriormente
citado.
3ºEXERCICIO: ENTREVISTA CURRICULAR E PROBA SOBRE COÑECEMENTOS SOBRE A OPERATIVIDADE DO
VEHÍCULO MOTOBOMBA:
A.- ENTREVISTA CURRICULAR: consistirá na contestación a preguntas formuladas polos membros do tribunal,
co fin de afondar sobre cuestións curriculares dos/as aspirantes. A puntuación máxima a obter por este
apartado será de 5 puntos.
A cualificación será a media aritmética da puntuación outorgada por cada membro do Tribunal.
O tempo para realización desta proba serán 30 minutos
B.-PROBA SOBRE COÑECEMENTOS SOBRE A OPERATIVIDADE DO VEHÍCULO MOTOBOMBA:
Proba de coñecementos sobre a operatividade do vehículo, tales como: lanzamento de auga, enchido da cisterna,
vaciado, manexo das bombas, mantemento e doutras cuestións, co fin de valorar a súa aptitude para as funcións
do posto de traballo a desenvolver, segundo o temario que se une a estas bases, anexo I.
A puntuación máxima a obter por este apartado será de 5 puntos. O tempo para realización desta proba serán
30 minutos
A cualificación será a media aritmética da puntuación outorgada por cada membro do Tribunal.
A calificación total do 3º exercicio será de 10 puntos como máximo e obterase sumando a obtida no apartado
3.A e a obtida no apartado 3.B. Para superar este exercicio será necesario acadar unha puntuación total mínima
de 5 puntos.
4º EXERCICIO: GALEGO: obrigatorio para aquelas persoas que non poidan acreditar o coñecemento de galego
no nivel CELGA 2 ou equivalente (curso de iniciación de galego, de acordo coa disposición adicional segunda da
Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados acreditativos dos niveis de coñecemento de
lingua galega, publicada no DOG nº 146, de 30 de xullo de 2007).
Os candidatos que se atopen na circunstancia anterior deberán realizar un exame consistente en traducir un
texto sen dicionario, elixido libremente polo tribunal, do castelán ao galego.
Esta proba terá unha duración de 20 minutos.
Este exercicio valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo obter o resultado de apto. O
tribunal decidirá o nivel preciso para acadar o resultado de apto.
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1ºEXERCICIO: PROBA FÍSICA COMÚN A TÓDOLOS POSTOS DE TRABALLO: que consistirá na superación da
proba do banco ou de mochila, determinada no convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural
para a participación e defensa contra incendios forestais mediante a actuacion de brigadas de prevención e
defensa.Este exercicio é eliminatorio valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo obter o
resultado de apto.
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A puntuación total virá determinada pola media das puntuacións obtidas nos exercicios 1º e 2º.
O tribunal elevará proposta de contratación temporal ao órgano competente dos dous candidatos/as que
obtivesen máis puntuación. Así mesmo, elaborará unha lista coas puntuacións dos candidatos/as que superaron
o procedemento para formar unha lista para posibles baixas ou substitucións.
QUINTO.- ANUNCIO DA CONVOCATORIA E SOLICITUDES E ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
As presentes bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, no taboleiro de edictos do concello e na
páxina
web
www.concellodocorgo.com
e
na
sede
electrónica
do
concello
do
Corgo
concellodocorgo.sedelectronica.gal.
As instancias para poder tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante o modelo que figura no anexo II
da presente convocatoria, dirixido ao alcalde, presentándose no Rexistro Xeral do Concello, na sede electrónica
concellodocorgo.sedelectronica.gal ou a través de calquera dos medios que prevé o artigo 38 da Lei 39/15 de 1
de octubre, do réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, (en
sucesivas mencións LRJPAC), no seu artigo 38, no prazo de cinco (5) días hábiles seguintes, contados a partir
do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. Se o
último día de prazo coincide con sábado, domingo ou festivo, entenderase que o prazo remata o primeiro día
hábil seguinte.
Xunto coa solicitude, os aspirantes manifestarán que reúnen tódolos requisitos da convocatoria e aportarán
copia da documentación acreditativa dos méritos ou títulos que alegan, no caso de que proceda a sua
valoración ou sexa un documento imprescindible. ( por exemplo: carnet de conducir)

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución, no prazo máximo de DOUS (2)
días hábiles,
que se publicará no taboleiro de anuncios do concello e na páxina Web
(www.concellodocorgo.com), e na sede electrónica do concello do Corgo, admitindo ou inadmitindo aos
solicitantes, indicando a causa de exclusión neste último caso, e abríndose un prazo de DOUS (2) días hábiles
para a subsanación de defectos, contados a partires do seguinte ao da súa publicación nos referidos medios,
para que os aspirantes excluídos poidan emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión.
Na publicación indicarase o nome e apelido, con catro cifras numéricos aleatorios do DNI dos aspirantes, con
indicación dos que non precisan a realización do exercicio de galego.
Rematado o prazo de subsanación, ditarase resolución nun prazo máximo de DOUS (2) días hábiles, a contar a
partir do seguinte á finalización do prazo anterior, elevando a definitiva a lista de admitidos e excluídos, así
como os candidatos que teñan que realizar o exercicio de galego, e nela se sinalará a composición do tribunal
cualificador. A estimación ou desestimación das ditas peticións de correccións entenderanse implícitas na
resolución pola que se aprobe e ordene a publicación da lista definitiva de admitidos e excluídos.
Non obstante, o feito de figurar na lista definitiva de admitidos non prexulga que se lles recoñeza aos
interesados a posesión dos requisitos esixidos na base terceira das presentes bases.
Os datos personais (nome, apelidos, dirección aos efectos de notificacións) dos candidatos que participen no
procedemento selectivo, serán utilizados únicamente para o fin da presente procedemento selectivo, e co fin de
dar cumprimento ao principio de publicidade esixido na vixente legislación, así como para a tramitación dos
recursos tanto en vía administrativa como xudicial que se poidan interponer. Tamen se empregan para recabar
información doutras Administracións públicas ou en cuestións referentes a empregados públicos (por ex:
incompatibilidade).
Contra a resolución do alcalde pola que se declaren definitivamente excluídos do proceso selectivo, o/a
interesado/a poderá interpoñer recurso de reposición no prazo de un mes, a contar desde o día seguinte a
publicación no taboleiro de anuncios da devandita resolución, ou ben directamente o recurso contencioso
administrativo, no de dous meses desde a citada data.
Non se poderá interpoñer recurso contencioso administrativo ata que sexa resolto expresamente o recurso de
reposición ou se producise a súa desestimación presunta.
SEXTA- TRIBUNAL CUALIFICADOR.
6.1 Composición:
De conformidade con canto se establece polo artigo 60 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do
empleado público, o tribunal terá a seguinte composición:
•Presidente: Un empregado/a público con nivel de titulación igual ou superior ao esixido para o acceso ó posto
convocado.
•Secretario: Un empregado/a público con nivel de titulación igual ou superior ao esixido para o acceso ó posto
convocado.
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•Vogais: Tres empregados/as públicos con nivel de titulación igual ou superior ao esixido para o acceso ó posto
convocado.
O nomeamento dos membros do tribunal e os seus suplentes, realizarase por Decreto do alcalde, e publicarase
no taboleiro de anuncios, e na páxina web do concello (WWW.concellodocorgo.com) e na sede eléctronica do
concello do Corgo concellodocorgo.sedelectronica.gal
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 do presidente e do
secretario ou dos que legalmente os substitúan.
O tribunal poderá 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. A colaboración pode consistir na
elaboración dos informes médicos e das probas físicas que sirvan para acreditar a aptitude física para o
desenvolvemento do posto de traballo.
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, tendo en conta as actualizacións desta, vixentes na data da realización
das probas, agás que estean prestando servizos nesta entidade local.
6.2 Adopción de acordos:
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 valoración dos méritos.

O mesmo día de celebración das probas elevarase proposta dos candidatos seleccionados que vinculará á
Administración, sen prexuízo de que esta, no seu caso, poda proceder a súa revisión, consonte ao establecido
nos Art. 106 e seguintes da Lei 39/2015 de 1 de outubro, de réxime xurídico de procedemento administrativo
común das administracións públicas. Os seus acordos só poderán impugnarse de acordo coa Lei citada.
6.3 Data e lugar de constitución do Tribunal
O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a presenza, cando menos, de máis da metade dos seus
membros, titulares ou suplentes, indistintamente. Na mesma resolución na que se aprobe a lista definitiva de
admitidos e excluidos se sinalará a composición do tribunal cualificador, a data e hora na que se
constituirá para valorar os méritos dos aspirantes admitidos.
6.4.- Abstención e Recusación.
Os membros dos tribunais deberán absterse de intervir cando concorran neles, circunstancias das previstas no
artigo 23 da Lei da 40/2015, de 1 de outubro de Réxime xuridico do sector público.
Así mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorran neles algunha das
circunstancias previstas na presente base, conforme o artigo 24 da citada lei
SÉTIMA.- APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DO CANDIDATO/A SELECCIONADO/A
Os candidatos propostos deberán achegar no prazo de 3 días, a contar a partir do día da públicación no tablón
de edictos da sede electrónica a seguinte documentación, salvo que xa a presentara anteriormente, xunto a
instancia de participación:
1) Copia compulsada do DNI ou documento de identificación do extranxeiro ciudadano dun Estado membro da
UE.
2) Certificado médico acreditativo de posúir a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas
habituais da praza 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.
3) Declaración xurada de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin
atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial.
No suposto de ser nacional doutro Estado, declaración xurada ou promesa de non atoparse inhabilitado ou en
situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, o
acceso ó emprego público.
4) Declaración xurada de non encontrarse incurso en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade de
conformidade coa lexislación vixente e referido ó momento da súa toma de posesión.
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Concluidas as probas, elevarase a proposta ao alcalde de candidatos que superen o proceso selectivo para que
dicte a correspondente resolución ordenando a formalización do correspondente contrato laboral temporal. En
ningún caso a proposta dos candidatos que superen o proceso selectivo poderá exceder do nº de plazas
convocadas. Así mesmo, elevarase proposta de bolsa de emprego válida para o ano 2022.
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Os/as aspirantes que fagan valer a súa condición de persoas con discapacidade deberán presentar certificado
dos órganos competentes que acredite tal condición e igualmente deberán presentar certificado dos citados
órganos ou da administración sanitaria acreditativo de compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións
correspondentes.
A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta base, e agás nos caso de forza
maior, ou cando do exame da mesma dedúzase que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base 3ª, non
poderán ser contratados e quedarán anuladas as actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorreran
por falsidade na solicitude de participación.
OITAVA. FORMALIZACIÓN DOS CONTRATOS DE TRABALLO
Rematado o proceso selectivo e presentada a documentación polos interesados, o alcalde resolverá o proceso
selectivo e se procederá a formalización do contrato laboral temporal por obra o servizo determinado a tempo
completo conforme a lexislación vixente.
NOVENA. IMPUGNACIÓN.
Contra as presentes bases, sendo que o seu acordo aprobatorio é definitivo en via administrativa, poderase
interpor polos interesados lexítimados os seguintes recursos:
 Con carácter potestativo recurso de reposición ante o mesmo órgano que dictou o acto recurrido en prazo
dun mes a contar dende o dia seguinte ó da publicación das bases no BOP. Se transcurrira un mes dende o día
seguinte ó da interposición do recurso de reposición, sen que este fora resolto, poderá entenderse que foi
desestimado para interpor o recurso contencioso-administrativo, á súa elección, ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo no prazo de seis meses.

Contra cantos actos administrativos se deriven das bases e da actuación do tribunal, poderán ser interpostos
polos interesados os oportunos recursos nos casos e na forma establecidas na Lei 39/2015 de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei 29/98, de 13 de xullo, reguladora da
xurisdicción contencioso-administrativa.
O Corgo, 2 de xuño de 2022.- O alcalde, Felipe Labrada Reija.
ANEXO I
TEMA 1. COMPORTAMENTO DO LUME: O INCENDIO FORESTAL.


DEFINICIÓN DE INCENDIO FORESTAL.



FORMAS DE PROPAGACIÓN DA CALOR NO MONTE.



PARTES DUN INCENDIO.



FORMA DOS INCENDIOS.



TIPOS DE LUME.



FACTORES QUE INFLÚEN NO COMPORTAMENTO DO LUME.

TEMA 2. EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS.


ESTADOS DO INCENDIO.



ORGANIZACIÓN PREVIA Ó COMBATE.



COMBATE DO INCENDIO.



TÉCNICAS DE EXTINCIÓN.



ACCIÓNS TRALO INCENDIO: O RELEVO.

TEMA 3. SEGURIDADE PERSOAL.


UNIFORME E EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSOAL.



PRECAUCIÓNS XERAIS.



PRECAUCIÓNS NO USO DE FERRAMENTAS MANUAIS.



PRECAUCIÓNS NO EMPREGO DE FERRAMENTAS A MOTOR, DE VEHÍCULOS MOTOBOMBA, DE MAQUINARIA
PESADA, DE MEDIOS AÉREOS, E NO TRANSPORTE.



PRECAUCIÓNS NOS CONTRALUMES.



PRECAUCIÓNS Ó MANEXAR RETARDANTES.
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TEMA 4. ORGANIZACIÓN DO SERVIZO DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS


CONCEPTO, OBXECTIVOS E ESTRUTURA ORGANIZATIVA.



ÉPOCAS DE PERIGO.



ORGANISMOS QUE INTERVEÑEN E COORDINACIÓN ENTRE ELES.



PROCEDEMENTO OPERATIVO.

TEMA 5. REDE DE COMUNICACIÓN POR RADIO.


CANLES E EQUIPOS EMPREGADOS.



NORMAS PARA O EMPREGO DA REDE DE TRANSMISIÓNS.

TEMA 6. O XEFE DE CUADRILLA.


FUNCIÓNS E RESPONSABILIDADES.



A ORGANIZACIÓN DA CUADRILLA.



ACTUACIÓN DO XEFE DE CUADRILLA DURANTE A PREVENCIÓN E NA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
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ANEXO II.- Modelo de instancia:

Dna./D………………………......................…………………………………………………………………………………………….,
con DNI o documento de extranjero nº…….....…………………………………………….…, con domicilio aos efectos de
notificación en………..................…………………………………………………………………………………………………… ,
nº de teléfono…………………………………………………………………..…………………..,

EXPÓN:

Que reúno tódalas condicións esixidas polas bases da convocatoria para participar no proceso selectivo para
___________________________ , convocatoria anunciada no BOP nº ..., de data .....

En virtude do que, solicito ser admitido para participar no proceso de selección da referida convocatoria,
presentando a documentación seguinte:

2.- Fotocopia compulsada do carnet tipo C, e do título CELGA 2 ou curso de iniciación.

3. Certificado de escolaridade ou equivalente

Outra documentación: ______________________________________________

O Corgo, __________ de _______________ de ____

NOTA: Os datos de carácter persoal poderán ser tratados para futuras contratacións, de conformidade coa Lei
15/99, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Sr. Alcalde do Concello do Corgo
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O Corgo, 7 de xuño de 2022.- O alcalde, Felipe Labrada Reija.
R. 1557

Anuncio
BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL
TEMPORAL E FORMACIÓN DE BOLSAS DE EMPREGO Ó ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN
SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR E A ENTIDADE LOCAL MEDIANTE A
ACTUACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS.
PRIMEIRA.- NORMAS XERAIS
Normas de aplicación: As probas selectivas regularanse polo previsto nas presentes bases e no non previsto
nelas polo establecido na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local; no Texto Refundido
das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por Real Decreto Lexislativo 781/1986, de
13 de xuño; no Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outono, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEB); 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 (LEPG); 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 29 de abril, de emprego público de Galicia, e no no previsto nel, no Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do persoal ó servizo da
Administración do Estado e demáis disposicións aplicables
OBXECTO

1.Unha brigada de incendios, cos seguintes postos:


1 xefe de brigada



1 peón conductor



3 peóns de brigada

Nesta mesma liña, e co fin de non interromper a prestación deste concreto servizo de duración temporal,
aqueles candidatos que superen o proceso selectivo, pero que non acaden a puntuación precisa para ser
propostos para a contratación por esta entidade, pasarán a formar parte dunha lista para posibles baixas ou
substitucións.
Así mesmo, o presente procedemento selectivo para a actuación de brigadas de prevención e defensa contra
incendios,servirá de bolsa de emprego para futuras contratacións, válida para o vixente ano 2022, que se
constituirá con todos os candidatos que superen o proceso selectivo ordeados de maior a menor puntuación
obtida. As contratacións que se formalicen se farán respectando a orde.
No suposto de que o candidato seleccionado non desexe suscribir o contrato laboral temporal ou unha vez
suscrito, dimita ou se extinga a relación laboral de mutuo acordo, o concello notificará ó seguinte candidato
seleccionado segundo a orde de puntuación para formalizalo.
SEGUNDO.-COMPOSICIÓN E FUNCIÓNS DA BRIGADA DE INCENDIOS:
A brigada de incendios estará composta por un xefe de brigada, tres peóns e un peón conductor.
As funcións a realizar por tódolos membros integrantes da brigada serán as que se especifican a continuación:
-Traballos de vixilancia e defensa contra os incendios forestais: As brigadas colaborarán prioritariamente con
respecto a outros traballos na defensa contra os incendios forestais integrándose no dispositivo do Distrito
Forestal onde se sitúe o concello, segundo o disposto no artigo 47 da Lei 43/2003, de montes e no artigo 48.6
da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios e o Plan de Prevención e Defensa contra os
incendios forestais e o Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (en adiante
Pladiga).Así mesmo, cando concurran razóns extraordinarias, poderán colaborar na defensa de incendios
declarados noutros ámbitos territoriais, dentro da Comunidade Autonóma de Galcia, sen perxuizo da
correspondente indemización polos gastos ocaisionados.
-Labores encamiñadas á prevención que diminúan o risco de propagación e minores os danos dos incendios, no
caso de producirse. Estes traballos desenvolveranse en faixas de xestión de biomasa ou nos terreos forestais de
titularidade municipal ou de propietario descoñecido, así como en vías e camiños forestais da súa titularidade
cando non sexa posible mecanizar estes traballos.
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-Os traballos consistirán en actuacións manuais en vías e camiños forestais, áreas cortalumes e faixas de xestión
de biomasa mediante roza, rareo e eliminación de restos nos tres meses de operatividade da brigada ou a súa
parte proporcional. Os restos procedendes destes traballos trituraranse mecanicamente, ou no caso de que non
fora tecnicamente posible, poderán quedar acordoados.
TERCEIRO.- REQUISITOS:
a) Comúns a todos os aspirantes
Para participar nas probas selectivas, os aspirantes deberán reunir os requisitos que a continuación se indican,
de conformidade co establecido no artigo 56 do EBEP e no ART.50 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego
público de Galicia, referidos todos e cada un deles á data de remate do prazo de presentación de solicitudes, e
deberán manterse durante todo o proceso selectivo:
a) Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do EBEP ser nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o cualquiera que sea su nacionalidad a los cónyuges de los españois o dos
nacionais de estados miembros de la UE, sempre que non estean separados de dereito nos termos establecidos
no artigo 57 de EBEB.
b) Ter unha idade comprendida entre os 16 e os 60 anos. ( agás o peón conductor que deberá superar os 25
anos de idade)
c) Estar en posesión do carnet de conducir tipo B.

e) 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 o desenvolvemento de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se
tratara de acceder a mesma categoría profesional á que pertencía.
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.
f) Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de Celga 2 (ou o curso de iniciación, nos termos
establecidos na disposición adicional 1ª da Orde de 16 de xullo de 2007), agás no xefe de brigada que deberá
acreditar o Celga 3.
Se non se pode acreditar este concreto requisito, poderase acceder ó proceso selectivo, pero será necesaria
superar a realización dunha proba do lingua galega, nos termos establecidos na claúsula quinta.
b) Específicas para cada posto:
b.1) Para o xefe de brigada: se precisa ter o título de enxeñeiro de montes, enxeñeiro técnico forestal, técnico
superior en xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos ou técnico en traballos forestais e
conservación do medio natural ou formación profesional equivalente. Ademais terá o carné de conducir B.
b.2) Para o condutor de brigada: Certificado de escolaridade e carné de conducir B e superar os 25 anos.
b.3) Para os peóns: Certificado de escolaridade ou equivalente.
CUARTO.- PROCEDEMENTO SELECTIVO
O procedemento selectivo cons¡stirá na realización dos seguintes exercicios:
EXERCICIOS ESPECÍFICOS PARA OS POSTOS DE PEÓN DE BRIGADA DE INCENDIOS, JEFE DE BRIGADA E PEÓN
CONDUCTOR
1º Exercicio: Proba física común a todos os postos de traballo.
Consistirá na superación da proba do banco ou de mochila.
Este exercicio é común a todos os postos de traballo e será eliminatorio.
Valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo obter o resultado de apto.
2º Exercicio:
Terá carácter eliminatorio e consistirá nunhaproba práctica no manexo da desbrozadora e ferramentas manuais,
co fin de avaliar os seus coñecementos e pericia na utilización do citado equipamento.
A puntuación máxima por este exercizo será de 10 puntos, sendo preciso para superalo acadar un mínimo de 5
puntos.
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d) Posuir as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas para a o desempeño dos traballos, acreditándose a
mesma mediante certificado médico. Son excluintes as lesións de corazón, pulmón ou intestinais, os transtornos
psicolóxicos, as incapacidades do aparato locomotor, as enfermidades contaxiosas e a obesidade. Nas mulleres
tamén será excluinte o embarazo. A cegueira e a sordeira son igualmente causas de exclusión.
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3º Exercicio:
3.1.- Exposición curricular:
Consistirá na contestación por escrito a preguntas formuladas polos membros do tribunal, co fin de afondar
sobre cuestións curriculares dos/as aspirantes e coñecementos do concello. A puntuación máxima a obter por
este apartado será de 4 puntos.
A cualificación será a media aritmética da puntuación outorgada por cada membro do Tribunal.
O tempo de realización da proba serán 30 minutos
3.2.-Proba sobre coñecementos:
Consistirá nunha proba de coñecementos sobre as materias indicadas no anexo nº 1 destas bases.
A proba consistirá nun exame tipo test de 20 preguntas. Cada pregunta terá dous ou tres respostas alternativas
das cales só unha será a correcta. Para aprobar o exáme deberán acertar 10 preguntas (as preguntas non
contestadas ou contestadas incorrectamente non restarán). Cada pregunta contestada correctamente valerá 0,20
puntos.
O tempo de realización da proba serán 30 minutos
A puntuación máxima a obter por este apartado será de 4 puntos.
A calificación total do 3º exercicio será de 8 puntos como máximo, e obterase sumando a obtida no apartado
3.1 e 3.2. Para superar este exercicio será necesario acadar unha puntuación total mínima de 4 puntos.

Común e obrigatorio para aquelas candidatos a calquera posto dos ofertados que non poidan acreditar o
coñecemento de galego no nivel CELGA 2 ou equivalente (curso de iniciación de galego, de acordo coa
disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados acreditativos
dos niveis de coñecemento de lingua galega, publicada no DOG nº 146, de 30 de xullo de 2007), agás o xefe de
brigada que deberá acreditar o coñecemento de galego no nivel CELGA 3.
Os candidatos que se atopen na circunstancia anterior deberán realizar un exame consistente en traducir un
texto sen dicionario, elixido libremente polo tribunal, do castelán ao galego.
Esta proba terá unha duración de 20 minutos.
Este exercicio valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo obter o resultado de apto. O
tribunal decidirá o nivel preciso para acadar o resultado de apto.
A puntuación total virá determinada pola media das puntuacións obtidas nos exercicios 2º e 3º.
O tribunal elevará proposta de contratación temporal ao órgano competente dos dous candidatos/as que
obtivesen máis puntuación. Así mesmo, elaborará unha lista coas puntuacións dos candidatos/as que superaron
o procedemento para formar unha lista para posibles baixas ou substitucións.
QUINTO.- ANUNCIO DA CONVOCATORIA E SOLICITUDES E ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
As presentes bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, no taboleiro de edictos do concello e na
páxina
web
www.concellodocorgo.com
e
na
sede
electrónica
do
concello
do
Corgo
concellodocorgo.sedelectronica.gal.
As instancias para poder tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante o modelo que figura no anexo II
da presente convocatoria, dirixido ao alcalde, presentándose no Rexistro Xeral do Concello, na sede electrónica
concellodocorgo.sedelectronica.gal ou a través de calquera dos medios que prevé o artigo 38 da Lei 39/15 de 1
de octubre, do réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, (en
sucesivas mencións LRJPAC), no seu artigo 38, no prazo de cinco (5) días hábiles seguintes, contados a partir
do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. Se o
último día de prazo coincide con sábado, domingo ou festivo, entenderase que o prazo remata o primeiro día
hábil seguinte.
Xunto coa solicitude, os aspirantes manifestarán que reúnen tódolos requisitos da convocatoria e aportarán
copia da documentación acreditativa dos méritos ou títulos que alegan, no caso de que proceda a sua
valoración ou sexa un documento imprescindible. ( por exemplo: carnet de conducir)
Cando existan dúbidas derivadas da calidade da copia, o concello poderá solicitar o cotexo das copias aportadas
para o que poderán requerir a exhibición do documento ou da información orixinal.
Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución, no prazo máximo de DOUS (2)
días hábiles,
que se publicará no taboleiro de anuncios do concello e na páxina Web
(www.concellodocorgo.com), e na sede electrónica do concello do Corgo, admitindo ou inadmitindo aos
solicitantes, indicando a causa de exclusión neste último caso, e abríndose un prazo de DOUS (2) días hábiles
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para a subsanación de defectos, contados a partires do seguinte ao da súa publicación nos referidos medios,
para que os aspirantes excluídos poidan emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión.
Na publicación indicarase o nome e apelido, con catro cifras numéricos aleatorios do DNI dos aspirantes, con
indicación dos que non precisan a realización do exercicio de galego.
Rematado o prazo de subsanación, ditarase resolución nun prazo máximo de DOUS (2) días hábiles, a contar a
partir do seguinte á finalización do prazo anterior, elevando a definitiva a lista de admitidos e excluídos, así
como os candidatos que teñan que realizar o exercicio de galego, e nela se sinalará a composición do tribunal
cualificador. A estimación ou desestimación das ditas peticións de correccións entenderanse implícitas na
resolución pola que se aprobe e ordene a publicación da lista definitiva de admitidos e excluídos.
Non obstante, o feito de figurar na lista definitiva de admitidos non prexulga que se lles recoñeza aos
interesados a posesión dos requisitos esixidos na base terceira das presentes bases.
Os datos personais (nome, apelidos, dirección aos efectos de notificacións) dos candidatos que participen no
procedemento selectivo, serán utilizados únicamente para o fin da presente procedemento selectivo, e co fin de
dar cumprimento ao principio de publicidade esixido na vixente legislación, así como para a tramitación dos
recursos tanto en vía administrativa como xudicial que se poidan interponer. Tamen se empregan para recabar
información doutras Administracións públicas ou en cuestións referentes a empregados públicos (por ex:
incompatibilidade).
Contra a resolución do alcalde pola que se declaren definitivamente excluídos do proceso selectivo, o/a
interesado/a poderá interpoñer recurso de reposición no prazo de un mes, a contar desde o día seguinte a
publicación no taboleiro de anuncios da devandita resolución, ou ben directamente o recurso contencioso
administrativo, no de dous meses desde a citada data.
Non se poderá interpoñer recurso contencioso administrativo ata que sexa resolto expresamente o recurso de
reposición ou se producise a súa desestimación presunta.

6.1 Composición:
De conformidade con canto se establece polo artigo 60 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do
empleado público, o tribunal terá a seguinte composición:
•Presidente: Un empregado/a público con nivel de titulación igual ou superior ao esixido para o acceso ó posto
convocado.
•Secretario: Un empregado/a público con nivel de titulación igual ou superior ao esixido para o acceso ó posto
convocado.
•Vogais: Tres empregados/as públicos con nivel de titulación igual ou superior ao esixido para o acceso ó posto
convocado.
O nomeamento dos membros do tribunal e os seus suplentes, realizarase por Decreto do alcalde, e publicarase
no taboleiro de anuncios, e na páxina web do concello (WWW.concellodocorgo.com) e na sede eléctronica do
concello do Corgo concellodocorgo.sedelectronica.gal
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 do presidente e do
secretario ou dos que legalmente os substitúan.
O tribunal poderá 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. A colaboración pode consistir na
elaboración dos informes médicos e das probas físicas que sirvan para acreditar a aptitude física para o
desenvolvemento do posto de traballo.
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, tendo en conta as actualizacións desta, vixentes na data da realización
das probas, agás que estean prestando servizos nesta entidade local.
6.2 Adopción de acordos:
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 valoración dos méritos.
Concluidas as probas, elevarase a proposta ao alcalde de candidatos que superen o proceso selectivo para que
dicte a correspondente resolución ordenando a formalización do correspondente contrato laboral temporal. En
ningún caso a proposta dos candidatos que superen o proceso selectivo poderá exceder do nº de plazas
convocadas. Así mesmo, elevarase proposta de bolsa de emprego válida para o ano 2022.

Anuncio publicado en: Num BOP 131 año 2022 (09/06/2022
(08/06/2022 08:00:00)
12:08:53)

SEXTA- TRIBUNAL CUALIFICADOR.

15

Núm. 131 – xoves, 9 de xuño de 2022

BOP Lugo

O mesmo día de celebración das probas elevarase proposta dos candidatos seleccionados que vinculará á
Administración, sen prexuízo de que esta, no seu caso, poda proceder a súa revisión, consonte ao establecido
nos Art. 106 e seguintes da Lei 39/2015 de 1 de outubro, de réxime xurídico de procedemento administrativo
común das administracións públicas. Os seus acordos só poderán impugnarse de acordo coa Lei citada.
6.3 Data e lugar de constitución do Tribunal
O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a presenza, cando menos, de máis da metade dos seus
membros, titulares ou suplentes, indistintamente. Na mesma resolución na que se aprobe a lista definitiva de
admitidos e excluidos se sinalará a composición do tribunal cualificador, a data e hora na que se
constituirá para valorar os méritos dos aspirantes admitidos.
6.4.- Abstención e Recusación.
Os membros dos tribunais deberán absterse de intervir cando concorran neles, circunstancias das previstas no
artigo 23 da Lei da 40/2015, de 1 de outubro de Réxime xuridico do sector público.
Así mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorran neles algunha das
circunstancias previstas na presente base, conforme o artigo 24 da citada lei
SÉTIMA.- APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DO CANDIDATO/A SELECCIONADO/A
Os candidatos propostos deberán achegar no prazo de 3 días, a contar a partir do día da públicación no tablón
de edictos da sede electrónica a seguinte documentación, salvo que xa a presentara anteriormente, xunto a
instancia de participación:
1) Copia compulsada do DNI ou documento de identificación do extranxeiro ciudadano dun Estado membro da
UE.

3) Declaración xurada de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin
atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial.
No suposto de ser nacional doutro Estado, declaración xurada ou promesa de non atoparse inhabilitado ou en
situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, o
acceso ó emprego público.
4) Declaración xurada de non encontrarse incurso en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade de
conformidade coa lexislación vixente e referido ó momento da súa toma de posesión.
Os/as aspirantes que fagan valer a súa condición de persoas con discapacidade deberán presentar certificado
dos órganos competentes que acredite tal condición e igualmente deberán presentar certificado dos citados
órganos ou da administración sanitaria acreditativo de compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións
correspondentes.
A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta base, e agás nos caso de forza
maior, ou cando do exame da mesma dedúzase que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base 3ª, non
poderán ser contratados e quedarán anuladas as actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorreran
por falsidade na solicitude de participación.
OITAVA. FORMALIZACIÓN DOS CONTRATOS DE TRABALLO
Rematado o proceso selectivo e presentada a documentación polos interesados, o alcalde resolverá o proceso
selectivo e se procederá a formalización do contrato laboral temporal por obra o servizo determinado a tempo
completo conforme a lexislación vixente.
NOVENA. IMPUGNACIÓN.
Contra as presentes bases, sendo que o seu acordo aprobatorio é definitivo en via administrativa, poderase
interpor polos interesados lexítimados os seguintes recursos:
 Con carácter potestativo recurso de reposición ante o mesmo órgano que dictou o acto recurrido en prazo
dun mes a contar dende o dia seguinte ó da publicación das bases no BOP. Se transcurrira un mes dende o día
seguinte ó da interposición do recurso de reposición, sen que este fora resolto, poderá entenderse que foi
desestimado para interpor o recurso contencioso-administrativo, á súa elección, ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo no prazo de seis meses.
 Recurso contencioso-administrativo á súa elección ante o Xulgado do Contencioso administrativo de Lugo
dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte ó da publicación das bases no BOP.
Contra cantos actos administrativos se deriven das bases e da actuación do tribunal, poderán ser interpostos
polos interesados os oportunos recursos nos casos e na forma establecidas na Lei 39/2015 de 1 de outubro, do
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Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei 29/98, de 13 de xullo, reguladora da
xurisdicción contencioso-administrativa
O Corgo, 6 de abril de 2021.- O Alcalde, Felipe Labrada Reija.
ANEXO I
I) Programa específico para conductor e peóns da brigada de prevención, vixiancia e extinción de
incendios.
Tema 1.- Comportamento do lume.
1.1 Formas de propagación del calor en el monte
1.2 Partes dun incendio.
1.3 Forma dos incendios
1.4 Tipos de lume
1.5 Factores que inflúen no comportamento do lume
1.6 Combustible
1.7 Influencia do lume
Tema 2.- Extinción de incendios forestais
2.1 Estados do incendio
2.2 Organización previa ó combate
2.3 Combate do incendio

2.5 Relevo ( acción tralo incendio)
Tema 3.- Seguridade persoal
3.1 Uniforme e equipo de protección persoal.
3.2 Precaucións xerais.
3.3 Precaucións no uso de ferramentas manuais.
3.4 Precaucións no emprego de ferramentas manuais
3.5 precaucións no emprego de maquinaria pesada
3.6 Precaucións no emprego en cortafuegos
3.7 Precaucións de medios aéreos
3.8 Precaucións no transporte
3.9 Precaucións ó manexar retardantes
Tema 4.- Coñecemento xeográfico do Concello do Corgo
II) Programa específico para o xefe de cuadrilla
Tema 1.- Comportamento de lume.
1.1 Formas de propagación del calor en el monte
1.2 Partes dun incendio.
1.3 Forma dos incendios
1.4 Tipos de lume
1.5 Factores que inflúen no comportamento do lume
1.6 Combustible
1.7 Influencia do lume
Tema 2.- Extinción de incendios forestais
2.1 Estados do incendio
2.2 Organización previa ó combate
2.3 Combate do incendio
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2.4 Técnicas de extinción
2.5 Relevo ( acción tralo incendio)
Tema 3.- Seguridade persoal
3.1 Uniforme e equipo de protección persoal.
3.2 Precaucións xerais.
3.3 Precaucións no uso de ferramentas manuais.
3.4 Precaucións no emprego de ferramentas manuais
3.5 precaucións no emprego de maquinaria pesada
3.6 Precaucións no emprego en cortafuegos
3.7 Precaucións de medios aéreos
3.8 Precaucións no transporte
3.9 Precaucións ó manexar retardantes
Tema 4.- Coñecemento xeográfico do Concello do Corgo
Tema 5.- Funcións e responsabilidades do xefe de cuadrilla
5.1Organización da cuadrilla.
5.2 Actuacións do xefe da cuadrilla durante os incendios.
5.3 Actuación do xefe da na extinción de incendios.
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ANEXO II.- Modelo de instancia:

Dna./D………………………......................…………………………………………………………………………………………….,
con DNI o documento de extranjero nº…….....…………………………………………….…, con domicilio aos efectos de
notificación en………..................…………………………………………………………………………………………………… ,
nº de teléfono…………………………………………………………………..…………………..,

EXPÓN:

Que reúno tódalas condicións esixidas polas bases da convocatoria para participar no proceso selectivo para
___________________________ , convocatoria anunciada no BOP nº ..., de data .....

En virtude do que, solicito ser admitido para participar no proceso de selección da referida convocatoria,
presentando a documentación seguinte:

1.- Fotocopia compulsada do DNI ou tarxeta de extranxeiro

3. Outra documentación

b.1) Para o xefe de brigada: se precisa ter o título de enxeñeiro de montes, enxeñeiro técnico forestal, técnico
superior en xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos ou técnico en traballos forestais e
conservación do medio natural ou formación profesional equivalente. Ademais terá o carné de conducir B.

b.2) Para o condutor de brigada: Certificado de escolaridade e carné de conducir B e superar os 25 anos.

b.3) Para os peóns: Certificado de escolaridade ou equivalente.

O Corgo, __________ de _______________ de ____

NOTA: Os datos de carácter persoal poderán ser tratados para futuras contratacións, de conformidade coa Lei
15/99, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
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O Corgo, 7 de xuño de 2022.-O Alcalde,FELIPE LABRADA REIJA
R. 1558

O INCIO
Anuncio
En cumprimento do preceptuado no artigo 44.2 do RD 2568/1986, de 28 de novembro, publícase a Resolución
de Alcaldía nº 2022-0176, de data 01/06/2022, que se transcribe:
“RESOLUCION DE ALCALDIA
ASUNTO: DELEGACION DE COMPETENCIA PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZA MUNICIPAL
“Vista a solicitude presentada por min,D. HÉCTOR MANUEL CORUJO GONZALEZ, con DNI 34260674-N, en data
13/05/2022, Rexistro de Entrada 2022-E-RE-93, para a rehabilitación de vivenda sita en Godral, Sirgueiros.
Examinada a solicitude, e vista a existencia de conflito de intereses para o outorgamento da licenza solicitada.
Visto o o artigo 23.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, así como o establecido
no Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais que di:
“Art. 43.5: As delegacións especiais poden ser:
a) relativas a un proxecto ou asunto determinado. Neste caso a eficacia da delegación, que poderá conter todas
as facultades delegables do Alcalde, incluida a de emitir actos que afecten a terceiros, limitarase o tempo de
xestión ou execución do proxecto.

1. Todas as delegacións serán realizadas mediante decreto do Alcalde que conterá o ámbito dos asuntos a que se
refere a delegación, as facultades que se deleguen, así como as condicións específicas do exercizo das mesmas,
na medida en que se concreten ou aparten do réxime xeral previsto neste Regulamento.
2. A delegación de atribucións do Alcalde surtirá efecto dende o día seguinte ao da data do decreto, sin prexuizo
da publicación no BOP.”
Visto o artigo 23 da Lei 40/2015, de 1 de outubro,de Réxime Xurídico do Sector Público:
“2.Son motivos de abstención:
a) ter interés persoal no asunto de que se trate ou en outro en cuxa resolución poidera influir a de aquél; ser
administrador de sociedade ou entidade interesada, ou ter custión litixiosa pendente con algún interesado.
……………….
5. A non abstención nos casos en que concurra algunha desas circunstancias dará lugar á responsabilidade que
proceda.”
……………….
Por todo o anterior,
RESOLVO:
PRIMEIRO.- Delegar as miñas funcións de outorgamento da licenza municipal no primeiro Tenente de Alcalde,
D. Ramón Dositeo Mourelo López, para a resolución da concesión da licenza de obras solicitada presentada
por min.
SEGUNDO.- Notificar ó interesado a presente resolución.
TERCEIRO.- Publicar esta delegación de atribucións no BOP, sen prexuízo da súa efectividade dende o día
seguinte ao de ditado do presente Decreto.
TERCEIRO.- Dar conta da presente resolución ao seguinte Pleno ordinario que se celebre.
Mandao e asínao, o Sr. Alcalde – Presidente, do que eu, Juan Hernando Rosa Ruíz, secretario-interventor por
acumulación do Concello de O Incio dou fe, na data da sinatura.
O Incio, 2 de xuño de 2022.- O Alcalde, Héctor Manuel Corujo González.
R. 1543
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PALAS DE REI
Anuncio
BASES POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO PARA POSTOS DO
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO CONCELLO DE PALAS DE REI.
1. - OBXECTO.
O obxecto destas bases é establecer as normas e procedemento xenérico para aumentar os/as candidatos/as da
bolsa de emprego para cubrir prazas de persoal laboral temporal no Servizo de Axuda no Fogar do Concello de
Palas de Rei, que queden vacantes por motivos sobrevidos (baixas, vacacións, xubilacións, acumulación de
tarefas, traballos estacionais,…) mentras as mesmas non se cubran polo procedemento xeral.
Nos postos de traballo que se cubran a través destas bolsas de emprego, os seleccionados prestarán servizos,
de carácter temporal, no Concello de Palas de Rei, sendo o seu cometido levar a cabo as tarefas propias de cada
posto ou calquera outra que lle poda encomendar a alcaldía, que garden relación cos postos a desempeñar e que
afecten ó funcionamento do servizo público descrito como esencial para a cobertura de necesidades prioritarias,
urxentes e inaprazables.
Inda que pasen a formar parte da bolsa non se poderá asinar contrato con aquelas persoas que xa estiveran
traballando como persoal laboral do concello de Palas de Rei, a duración máxima do contrato eventual por
circunstancias da producción será de 6 meses dentro de un periodo de 12 meses.
En caso de que non chegaran a ese máximo, poderá asinarse contrato polo tempo que reste ata esa duración
máxima.
Non se terá en conta este límite para cubrir prazas que queden vacantes de forma definitiva xa que o período de
tempo neste caso será ata que se cubran mediante o correspondente proceso selectivo.

O non superar o período de proba supón que esa persoa quedará eliminada da lista de forma definitiva.
Tamen quedarán eliminadas da lista aquelas persoas que renuncien á praza sin causa xustificada ou as que
teñan un mínimo de tres apercibimentos escritos por incidencias no traballo.
As presentes bases publicarase anuncio no BOP de Lugo, a as bases de convocatoria no Taboleiro de edictos do
concello e na sede electrónica do concello de Palas de Rei.
2.- CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES.
Para ser admitidos na lista os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos á data de finalización de
presentación de solicitudes e deberán gozar destes durante todo o prazo na que a mesma estea en vigor:
a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ó disposto no artigo 52 da lei 2/2015, de 29
de abril, do Empego Público de Galicia, permita o acceso ó emprego público.
Poden acceder ó emprego público como persoal laboral en igualdade de condicións coas persoas de
nacionalidade española:
- As persoas que posúan nacionalidade doutros estados membros da Unión Europea.
- As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que sexan cónxuxes de persoas que posúan a
nacionalidade española ou doutros membros da Unión Europea, sempre que non estean separadas de dereito.
- As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descendentes do cónxuxe non separado de dereito de
persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros membros da Unión Europea, sempre que sexan
menores de 21 anos ou maiores de dita idade dependentes.
- As persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e
ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
b) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
c) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das
correspondentes funcións ou tarefas.
d) Estar en posesión da titulación esixida para a praza. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberán
posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación.
e) Posuír coñecemento do idioma galego.
f) Non estar separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha Administración Pública ou dos
órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse na situación de inhabilitación
absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se
tratase de acceder á mesma categoría profesional á que se pertencía.
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g) Cumprir, no momento de formalización do contrato laboral temporal, os requisitos esixidos na lei 53/1984,
de incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións públicas.
h) Contar con carnet de conducir B1 en vigor e vehículo propio para desprazamentos.
3.- INSTANCIAS. Os que desexen entrar a formar parte da bolsa para traballo temporal, deberán presentar
solicitude no modelo oficial que se publicará como anexo a estas bases e que se lles facilitará nas dependencias
municipais e na sede electrónica do Concello de Palas de Rei.
As solicitudes presentaránse no Rexistro Xeral deste concello ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do Procedemento administrativo común das administracións públicas, incluída a sede electrónica
municipal (non é válido o envío a través de correo electrónico).
As solicitudes que non se presenten no Rexistro Xeral do Concello ou na sede electrónica, e se fagan a través
doutros medios (correo, ventanilla única doutra administración, …) deberán comunicalo dentro do prazo
mediante correo a info@concellopalas.org, remitindo copia anexa da solicitude presentada. Serán excluídas
todas as solicitudes que non remitiran este avance por mail dentro do prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles (non contan sábados, domingos e festivos)
contados dende o día seguinte ó da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
4.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE.
Coas solicitude deberá presentarse necesariamente a seguinte documentación:
- Copia do DNI ou pasaporte. Ademais, os/as aspirantes estranxeiros/as, deberán presentar documentos que
acrediten que son nacionais da Unión Europea ou dalgún dos Estados ós cales, en virtude de tratados
internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexan de aplicación a libre circulación de
traballadores.
- Copia da titulación que se esixa.

- Declaración responsable segundo o modelo que se inclúen nestas bases.
- Documentación acreditativa dos méritos alegados para o concurso. Non se valorarán os méritos que non sexan
efectivos antes de que remate o prazo de presentación de instancias.
- Copia de permiso de conducir B1
- Tarxeta de demandante de emprego ou mellora de emprego do SEPE.
5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES E MESA DE AVALIACIÓN.
Serán admitidas as persoas aspirantes que presenten as solicitudes no prazo indicado e reúnan os requisitos
establecidos nestas bases.
Os méritos dos aspirantes, valoraranse de acordo cos baremos establecidos nas bases. Os méritos deberanse
posuírse na data en que remate o prazo de presentación de instancias, computándose, en calquera caso, ata a
devandita data, sendo valorados así mesmo, só os que se aleguen coa presentación da instancia.
Non se valorarán os méritos que non sexan efectivos antes de que remate o prazo de presentación de instancias
nin os que non se presenten coa solicitude. (En caso de que a documentación xa conste presentada con
anterioridade no concello, servirá si fan referencia na solicitude ó expediente no que figura dita documentación).
6.- PUBLICACIÓN DAS LISTAS.
Rematada a cualificación das persoas aspirantes, elaborarase unha lista, que se exporá no Taboleiro de Anuncios
do Concello e na páxina web, e contra a mesma poderán presentar reclamacións as persoas interesadas no
prazo de tres días hábiles, contados a partir do día seguinte á súa exposición.
Transcurrido este prazo e, no seu caso, unha vez resoltas as reclamacións que se podan Transcurrido este prazo
e, no seu caso, unha vez resoltas as reclamacións que se podan presentar, publicaráse a lista definitiva polos
mesmos medios.
- PROCEDEMENTO PARA CUBRIR AS BAIXAS TEMPORAIS EXISTENTES.
Cando resulte necesario cubrir unha das prazas de forma temporal, avisarase aos integrantes da lista
correspondente polo orde que figuren nela.
Este aviso faráse de forma individualizada para cada candidato a través de teléfono móvil ou correo electrónico.
No caso de que, no día hábil seguinte non se conseguise contactar co interesado procederáse a chamar ao
seguinte da lista e así sucesivamente, o mesmo que no caso de que algún manifeste a súa renuncia. Destes
chamamentos dará fé, mediante acta ó respecto, a secretaria-interventora A renuncia por causa xustificada
(contrato laboral, baixa médica,…) non implicará a eliminación da lista, quedará en suspenso na mesma ata que
volva a manifestar de forma expresa que quere reanudar os chamamentos en caso de que se produzan.
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Si a renuncia non é por algunha causa xustificada, dita persoa quedará automáticamente eliminada da lista, o
mesmo si renuncia voluntariamente ó contrato unha vez iniciado éste.
Unha vez personado o aspirante, formalizarase o correspondente contrato de interinidade coas condicións
correspondentes a cada posto de traballo.
Unha vez finalizado o período de contrato, o aspirante reintegraráse nas listas, na orde correspondente.
8.- VIXENCIA DAS BOLSAS DE CONTRATACIÓN.
A vixencia destas bolsas de contratación será de dous anos, inda que, dependendo do resultado, si o número de
persoas existente na lista e as súas circunstancias non permiten que as mesmas sexan operativas, poderá
reducirse esa vixencia e sacar unha nova convocatoria.
9.- RECURSOS.
As presentes bases, así como cantos actos administrativos se deriven dela e da actuación do Tribunal, poderán
ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecida na Lei 39/2015, do Procedemento
administrativo común das Administracións Pública.
Asimesmo, a xurisdicción competente para resolver as controversias en relación cos efectos e resolución do
contrato laboral será a Xurisdicción Social. Contra a convocatoria e as súas bases, que esgotan a vía
administrativa, poderase interpoñer polos interesados recurso de reposición ante a alcaldía no prazo dun mes,
previo ó contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Xuzgado Contencioso-administrativo ou, a
partir do día seguinte ó de publicación do seu anuncio no BOP
ANEXO I.- CONDICIÓNS ESPECÍFICAS DO POSTO DE TRABALLO.
1.- Relación xurídica co concello: Personal laboral temporal, Grupo de cotización 9 e salario bruto mensual 965€,
mais a parte proporcional das pagas extras.

Pagaranse os desprazamentos con vehículo propio, previamente xustificados, a 0,19 €/km.
2.- Horario e condicións do posto de traballo: Tanto o horario de traballo como os traballos concretos a
desempeñar indicaráselle polo responsable do departamento de servizos sociais segundo as necesidades dos
servizos.
De todas formas o horario podería ser a xornada partida, de tarde e fins de semana e festivos, sempre
respectando a normativa laboral aplicable e os acordos acadados na negociación colectiva.
3.- Titulación requerida: Conforme ó establecido na Resolución de 11 de decembro de 2017 da Secretaría de
Estado de Servizos Sociais de Igualdade (BOE 30/12/2017), consideraranse os seguintes títulos e certificados:
- Título de formación profesional de grado medio de atención sociosanitaria ou equivalente.
- Certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes no domicilio.
- Técnico en coidados auxiliares de enfermería ou os equivalentes (técnico auxiliar de clínica, técnico auxiliar de
psiquiatría e técnico auxiliar de enfermería).
- Técnico en atención a persoas en situación de dependencia ou o equivalente, técnico de atención
sociosanitaria.
- Técnico superior en Integración social.
- Certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.
4.- Requisitos específicos: Deberá contar con carné de conducir B1 e vehículo propio.
5.- Baremo do concurso:
a) EXPERIENCIA PROFESIONAL: - Experiencia laboral no Servizo de Axuda no Fogar xestionado directamente por
concellos ou por outras administración públicas: 0,25 puntos por mes traballado ata un máximo de 6 puntos.
(No caso de non ser xornada completa calcularase o tempo en proporción ó tipo de xornada).
- Experiencia laboral directamente relacionada co coidado de ancians ou persoas dependentes, en empresas
privadas ou públicas: 0,25 puntos por mes traballado ata un máximo de 3 puntos. (No caso de non ser xornada
completa calcularase o tempo en proporción ó tipo de xornada).
A experiencia profesional acreditarase mediante o correspondente contrato laboral acompañado da vida laboral,
ou ben cun certificado de empresa onde consten todos os datos necesarios para realizar esta valoración. (Non se
valorararán os méritos si os contratos non veñen acompañados da vida laboral ou si se presenta a vida laboral
sin os contratos correspondentes).
b) FORMACIÓN: - Por cursos relacionados co posto de traballo. Máximo 2 puntos. 0,5 puntos por curso
realizado.
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Acreditaranse cos correspondentes diplomas oficiais.
c) COÑECEMENTO DO GALEGO:
- Contar co CELGA 1 ou equivalente: 0,5 puntos
- Contar co CELGA 2 ou equivalente: 0,75 puntos
- Contar co CELGA 3 ou equivalente: 1 puntos
- Contar co CELGA 4 ou equivalente: 1,25 puntos De contar con varios certificados únicamente se valorará o de
maior puntuación.
d) CIRCUNSTANCIAS PERSOAIS. Estar en situación de desemprego valorarase segundo da duración acreditada da
mesma:
- mais de 12 meses consecutivos: 1 punto
- de 8 a 12 meses consecutivos: 0,75 puntos
- de 4 a 8 meses consecutivos: 0,5 puntos
- menos de 4 meses consecutivos: 0,25 puntos
Acreditarase mediante a tarxeta ou informe expedido pola Oficina de Emprego correspondente.
En caso de empate nas puntuacións da valoración, desempatarase coa puntuación obtida no apartado de
experiencia profesional, quedando en posición superior a persoa que teña unha maior puntuación nese
apartado.
Si ainda así continuase o empate, o mesmo desfarase coa puntuación acadada no apartado de formación.
En último caso o desempate farase por sorteo.
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ANEXO II

SOLICITUDE PARA SER INCLUÍDO NA BOLSA DE EMPREGO COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA CUBRIR
POSTOS NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

D./D.ª ______________________________________________________________________ con DNI _______________________,
con enderezo a efectos de notificación en _____________________________________________________________________
_______________________________________________________, teléfono _____________________________________________
e correo electrónico _______________________________

EXPOÑO:
1.Que tiven coñecemento da convocatoria anunciada polo Concello de Palas de Rei para a creación da Bolsa de
Emprego para contratación laboral temporal que se indica.
2.Que coñezo e acepto as bases que rexen a formación de dita bolsa de emprego e que reúno os requisitos
esixidos.
3.Que estou capacitado/a para o desempeño deste tipo de postos de traballo.

Copia da titulación esixida e da documentación que acredite os requisitos mínimos. 
Declaración responsable segundo o modelo que se inclúe nas bases xerais. 
Documentación acreditativa dos méritos alegados para o concurso:

Por iso, SOLICITO:

Ser admitido/a na correspondente Bolsa de Emprego.

O/A abaixo fírmante declara baixo a súa responsabilidade que son certos todos os datos obrantes na presente
solicitude e que reúne todas e cada unha das condicións e requisitos esixidos para participar na presente
convocatoria, así como que acata integramente o contido das bases e que lle consta a información sobre
protección de datos correspondente.

Palas de Rei, ____ de _____________de 2022

Sinatura:__________________________

Anuncio publicado en: Num BOP 131 año 2022 (09/06/2022
(08/06/2022 08:00:00)
12:08:53)

4.Que solicito ser incluído en dita bolsa de emprego e para iso presento a seguinte documentación:  Copia do
DNI ou pasaporte. Ademais, os/as aspirantes estranxeiros/as, deberán presentar documentos que acrediten que
son nacionais da Unión Europea ou dalgún dos Estados ós cales, en virtude de tratados internacionais celebrados
pola Unión Europea e ratificados por España, sexan de aplicación a libre circulación de traballadores. 
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN XURADA

D./Dª. ____________________________________________________________________ , con DNI ________________________,

DECLARA

baixo xuramento ou promete, ós efectos de ser admitido/a no proceso de elaboración de bolsas de emprego
para cubrir postos de traballo temporais no concello de Palas de Rei, que:
A) Non foi separado/a mediante expediente disciplinario do Servizo de ningunha Administración Pública ou dos
órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autonómas, nin acharse na situación de inhabilitación
absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate
de acceder á mesma categoría profesional á que pertencía. No caso de nacionais doutros estados, non estar
inhabilitado ou en situación equivalente, nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no
Estado de procedencia o acceso ó Emprego público nos termos anteriores.
B) Non atoparse incurso/a nas causas de incapacidade previstas na lexislación vixente.
C) Cumprir cos requisitos esixidos na Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ó
Servizo das administracións públicas.

O/A solicitante

Asdo:
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R. 1544

POL
Anuncio
CONVOCATORIA PARA A ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ SUBSTITUTO DO CONCELLO DE POL
De conformidade co acordo adoptado pola Sala do Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de data 4
de outubro de 2019, e á vista de que transcorreu un periodo de catro anos do nomeamento do Xuíz de Paz
Substituto do Concello de Pol, faise pública a convocatoria para a elección do Xuíz de Paz substituto, que será
elixido polo Pleno do Concello.
Obxecto: Elección do Xuíz de Paz substituto do Concello de Pol.
Condicións legais que deben reunir os solicitantes: Ser español, maior de idade e aínda non sendo licenciado
en dereito, reúna os requisitos establecidos na Lei Orgánica do Poder Xudicial para o ingreso na carreira xudicial
e non estean incursos en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade previstas no
desenvolvemento das funcións xudiciais, a excepción do exercicio de actividades profesionais ou mercantís.
Prazo de presentación de solicitudes: quince días hábiles a partir do seguinte o da publicación desta
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Lugar de presentación de instancias: As solicitudes, dirixidas ó Sr. Alcalde, presentaranse no rexistro xeral do
Concello de Pol, ou por calquera dos medios a que fai referencia o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.



Fotocopia autenticada do DNI.



Certificación do Rexistro Central de Penados ou Rebeldes e declaración complementaria á que fai referencia o
artigo 2 da Lei 68/80 no seu punto 1.a) referente a “se está inculpado ou procesado”.



Certificación médica acreditativa de non estar impedido física ou psíquicamente para a función xudicial.



Xustificación dos méritos (de alegalos o solicitante).

Pol, 6 de xuño de 2022.- O Alcalde, Lino Rodríguez Ónega.
R. 1545

RIOTORTO
Anuncio
O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 03 de xuño de 2022, acordou a aprobación inicial do
expediente MC 6/2022, de modificación de créditos.
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 a
información pública polo prazo de QUINCE DÍAS a contar dende o día seguinte da inserción deste anuncio no
BOP e no Taboleiro de Anuncios do Concello, para que os interesados poidan examinar o expediente e
presentar as reclamacións que consideren oportunas.
Se transcorrido o devandito prazo, non se tivesen presentado alegacións, considerase aprobado definitivamente
dito Acordo.
Riotorto, 6 de xuño de 2022.- O Alcalde,Clemente Iglesias González.
R. 1546

Anuncio
O Pleno deste Concello en sesión ordinaria de 03 de xuño de 2022 aprobou a ordenanza da taxa polo
aproveitamento especial do dominio público local por instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e
hidrocarburos.
A citada ordenanza, o acordo de aprobación, e o resto do expediente sométese a información pública polo prazo
de 30 días hábiles a contar desde o seguinte ao da inserción deste edicto no BOP e no Taboleiro de Anuncios.
As reclamacións serán resoltas polo Pleno.
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De non producirse reclamacións, o acordo provisional entenderase elevado a definitivo e a ordenanza aprobada
definitivamente.
Riotorto, 6 de xuño de 2022.- O Alcalde,Clemente Iglesias González.
R. 1547

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA. SECRETARÍA DE GOBERNO
Anuncio
Dado que o Concello de MONTERROSO (LUGO) non elixiu xuíz de paz SUBSTITUTO/A para a dita localidade,
realízase unha convocatoria para que, no prazo de 15 días computados a partir da publicación deste edicto no
Boletín Oficial da Provincia, todos cantos teñan interese en acceder ó devandito cargo dirixan unha instancia á
presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na Coruña facendo constar o seguinte:
1º) Nome, apelidos, DNI (fotocopia), idade e enderezo.
2º) Se desenvolveron o cargo de xuíz de paz, e se o fixeron como titular ou como substituto.
3º) Méritos que estimen oportunos.
4º) Profesión actual.
Todo isto faise público, en cumprimento do acordo da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, para coñecemento de todos os interesados en solicitar a praza antedita.
A Coruña, 26 de maio de 2022.- A SECRETARIA DE GOBERNO, Concepción E. Otero Piñeiro.

Anuncio
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na súa xuntanza do día 20/05/2022,
acordou nomear, por un periodo de catro anos, o xuíz de paz titular e/ou substituto dos concellos desta
Comunidade Autónoma que máis abaixo se indican e para as localidades que igualmente se relacionan, este/s
foi/foiron elexido/s polo Pleno do/s dito/s Concello/s con obtención do voto favorable da maioría absoluta dos
seus membros.
SOBER: titular: DON JUAN DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ. DNI 34249257 A.
Contra este acordo poderán os interesados presentar recurso de Alzada perante o Consello Xeral do Poder
Judicial no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste edicto.
Os nomeados deberán tomar posesión, no xulgado de paz para o que se nomean e ante a persoa que estiver
exercendo a xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do siguente ao da publicación do seu
nomeamento no Boletín Oficial da Provincia respectiva, despois de xuramento ou promesa ante o xuíz de
primera instancia e instrución respectivo na forma que establece o artigo 101.5 da Lei Orgánica do Poder
Xudicial.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha incompatibilidade deberán optar dentro do
prazo de oito días pola praza que lles interese.
A Coruña, 26 de maio de 2022.- A SECRETARIA DE GOBERNO, Concepción Otero Piñeiro.
R. 1549

TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA. SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN 4ª
Anuncio
En el presente órgano judicial se planteó CUESTION DE ILEGALIDAD número 15360 /2021, interpuesto por
CONSTRUCCIONES ALDARIZ FERREIRO S.L., representada por la procuradora DÑA.MARIA TERESA CARRO
RODRIGUEZ, dirigida por la letrada D. MARIA PILAR DIAZ RODRIGUEZ sobre ART.4 DE LA ORDENANZA
FISCAL nº. 153 DEL AYUNTAMIENTO DE LUGO. Es parte la Administración demandada el CONCELLO DE LUGO
representado por el LETRADO D. JOSE ANTONIO MONTERO VILAR.
En cumplimento de lo dispuesto en el art. 72.2 ley Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se ha acordado
publicar la sentencia recaída en autos, que acuerda:
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FALLAMOS: Que debemos estimar la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo contenciosoadministrativo número 2 de Lugo, y declaramos la nulidad del artículo 4 de la Ordenanza Fiscal del Concello de
Lugo reguladora de la tasa por los aprovechamientos especiales de la vía pública con entradas de vehículos y
reservas de vía pública.
A Coruña, 27 de mayo de 2022.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PILAR CANCELA RAMÍREZ DE
ARELLANO.
R. 1550

Anuncio
En el presente órgano judicial se planteó CUESTION DE ILEGALIDAD número 15361 /2021, interpuesto por
CONSTRUCCIONES ALDARIZ FERREIRO S.L., representada por la procuradora DÑA.MARIA TERESA CARRO
RODRIGUEZ, dirigida por la letrada D. MARIA PILAR DIAZ RODRIGUEZ sobre ART.4 DE LA ORDENANZA
FISCAL nº. 153 DEL AYUNTAMIENTO DE LUGO. Es parte la Administración demandada el CONCELLO DE LUGO
representado por el LETRADO D. JOSE ANTONIO MONTERO VILAR.
En cumplimento de lo dispuesto en el art. 72.2 ley Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se ha acordado
publicar la sentencia recaída en autos, que acuerda:
FALLAMOS: Que debemos estimar la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo contenciosoadministrativo número 2 de Lugo, y declaramos la nulidad del artículo 4 de la Ordenanza Fiscal del Concello
de Lugo reguladora de la tasa por los aprovechamientos especiales de la vía pública con entradas de
vehículos y reservas de vía pública.
A Coruña, 2 de junio de 2022.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PILAR CANCELA RAMÍREZ DE
ARELLANO.

Anuncio
En este órgano judicial se tramita PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0015136/2021 seguido a instancias de
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA 1ª TRANSFORACION DE LA MADERA DE LUGO contra CONCELLO DE LUGO
(LUGO) sobre ORDENANZA USO Y TASA COMUN ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
DE MADERA.
En cumplimento de lo dispuesto en el art. 72.2 ley Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se ha acordado
publicar la sentencia recaída en autos, que acuerda:
FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamosparcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Asociación de empresarios de la 1ª transformación de la madera de Lugo, contra la aprobación definitiva
por el Ayuntamiento de Meira de las siguientes Ordenanzas municipales: la Ordenanza reguladora del uso
común especial del dominio público local por las actividades extractivas de madera en los montes y espacios
forestales y por las canteras; y la Ordenanza reguladora de la tasa del uso común especial del dominio público
local por las actividades extractivas de madera en los montes y espacios forestales y por las canteras; ambas
publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo de fecha 21 de diciembre de 2020.
Y en consecuencia, se declara nulo el artículo 5 de la ORTUCE en cuanto afectado por elcálculo de los ingresos
a efectos determinación de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local con motivo de las
operaciones de depósito, arrastre y transporte de madera proveniente de la explotación forestal; declarando la
conformidad a derecho de la ORUCE, y de la ORTUCE en todo lo demás.
Sin imposición de costas.
A Coruña, 2 de junio de 2022.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PILAR CANCELA RAMÍREZ DE
ARELLANO.
R. 1552

Anuncio
En este órgano judicial se tramita PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0015138/2021 seguido a instancias de
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA 1ª TRANSFORACION DE LA MADERA DE LUGO contra CONCELLO DE RIBEIRA
DE PIQUIN (LUGO) sobre ORDENANZA USO Y TASA COMUN ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS DE MADERA.
En cumplimento de lo dispuesto en el art. 72.2 ley Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se ha acordado
publicar la sentencia recaída en autos, que acuerda:
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FALLAMOS:
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido:
1.- Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Xunta de Galicia contra el
acuerdo dictado con fecha 30 de septiembre de 2020 por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Galicia en las reclamaciones números 15/3007/2018 y acumulada 15/3008/2018, sobre liquidación por el
concepto de impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sanción dimanante
de esta.
2.- Anular el acuerdo del TEAR en lo que afecta a la liquidación por ser contrario a Derecho, manteniéndolo
respecto de la sanción.
3.- No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales.
A Coruña, 2 de junio de 2022.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PILAR CANCELA RAMÍREZ DE
ARELLANO.
R. 1553

Anuncio
En este órgano judicial se tramita PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0015139/2021 seguido a instancias de
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA 1ª TRANSFORACION DE LA MADERA DE LUGO contra CONCELLO DE LUGO
(LUGO) sobre ORDENANZA USO Y TASA COMUN ESPECIAL DOMINIO PUBLICO LOCAL ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
DE MADERA.

FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamosparcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Asociación de empresarios de la 1ª transformación de la madera de Lugo, contra la aprobación definitiva
por el Ayuntamiento de Pol de las siguientes Ordenanzas municipales: la Ordenanza reguladora del uso común
especial del dominio público local por las actividades extractivas de madera en los montes y espacios forestales
y por las canteras; y la Ordenanza reguladora de la tasa del uso común especial del dominio público local por las
actividades extractivas de madera en los montes y espacios forestales y por las canteras; ambas publicadas en el
Boletín Oficial de la provincia de Lugo de fecha 21 de diciembre de 2020.
Y en consecuencia, se declara la nulidad del artículo 5 de la ORTUCE, declarando la conformidad derecho de la
ORUCE, y de la ORTUCE en todo lo demás.
Sin imposición de costas.
A Coruña, 2 de junio de 2022.-LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PILAR CANCELA RAMÍREZ DE
ARELLANO.
R. 1554

Anuncio
En este órgano judicial se tramita PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0015171 /2021 seguido a instancias de
ASOCIACION DE EMPRESARIOS LUGO MONUMENTAL contra CONCELLO DE LUGO (LUGO) sobre RSL 30/12/20
DESESTIMACIÓN MODIF ORDENANZAS FISCALES Nº 152 Y 153.
En cumplimento de lo dispuesto en el art. 72.2 ley Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se ha acordado
publicar la sentencia recaída en autos, que acuerda:
FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Asociación de empresarios Lugo Monumental contra la aprobación definitiva por el Pleno del
Ayuntamiento de Lugo en sesión ordinaria de fecha 30 de diciembre de 2020, de la modificación de la
Ordenanza fiscal número 152, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales de la vía pública,
publicada en el BOP de Lugo número 300, de 31 de diciembre de 2020.
En consecuencia, se declara la nulidad del artículo 4 de lamodificación de la Ordenanza fiscal número 152,
reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales de la vía pública, publicada en el BOP de Lugo número
300, de 31 de diciembre de 2020, en cuanto se consideran no conformes a derecho, por injustificados, los
coeficientesC4 (riesgo); C5 (gastos inducidos al Ayuntamiento). Y del coeficiente C6 (exclusividad de
utilización del suelo público), se considera no conforme a derecho, por injustificados, los niveles
asignados a las terrazas.
Sin imposición de costas.
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A Coruña, 27 de mayo de 2022.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PILAR CANCELA RAMÍREZ DE
ARELLANO.
R. 1555

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, O.A. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE: V/27/01417
PETICIONARIO: Francisca López López
VERTIDO
DENOMINACIÓN: Vivienda en Pape
LOCALIDAD: Pape Silvarrei (San Xoán)
TÉRM. MUNICIPAL: Outeiro de Rei
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Sta. Marta de/Sta. Marta de

Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Fosa séptica con prefiltro.
- Arqueta de toma de muestras.
- Zanjas filtrantes.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, O. A. durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
Lugo, 3 de junio de 2022.- EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD DEL AGUA Y VERTIDOS
Diego Fompedriña Roca.
R. 1556
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El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Vivienda en Pape" –
"Francisca López López", con un volumen máximo anual de 219,00 m3.

