XOVES, 11 DE AGOSTO DE 2022

N.º 183

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE FORMACIÓN, ENSINO E ECONOMÍA DE COÑECEMENTO
Anuncio
CORRECCIÓN ERRO COMO CONSECUENCIA DAS MODIFICACIÓNS NO APARTADO ANEXO I CARACTERÍSTICAS E
CONTIDOS ESPECÍFICOS E NOS EPÍGRAFES “PARTICIPANTES” E “HORAS” DUNHA ACCIÓN FORMATIVA DO PLAN
AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA 2022 DA DEPUTACIÓN DE LUGO E PUBLICADA NO BOLETÍN OFICIAL DA
PROVINCIA DE LUGO
Corrección error material no anuncio publicado no BOP nº 177 de data xoves 4 de agosto de 2022 co número de
rexistro R 2140 relativo a: CONVOCATORIA CURSO DO PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA DA
DEPUTACIÓN DE LUGO PARA O ANO 2022.
Na páxina 2 no apartado ANEXO I CARACTERÍSTICAS E CONTIDOS ESPECÍFICOS e nos epígrafes “Participantes” e
“Horas”, advertindo erro VÓLVENSE A PUBLICAR DE NOVO CORREXIDO

Participantes: 30
Horas: 50
DEBE DICIR:
Participantes: 50
Horas: 30
Lugo, 8 de agosto 2022.- O Presidente, José Tomé Roca.- O Secretario, P.S. A Secretaria-Interventora, Leticia
Rodríguez Díaz.
R. 2266

CONCELLOS
ABADÍN
Anuncio
Aprobación provisional da
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO
ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS,
AUGA E HIDROCARBUROS.
O Pleno do Concello de Abadín, en sesión ordinaria celebrada o día 25 de marzo de 2022 acordou a aprobación
provisional da Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local por
instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos.
En cumprimento do disposto nos artigos 49 da lei 7/1985, do 2 de abril reguladora das Bases do Réxime Local
e 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, sométese a mesma a información pública polo prazo de trinta días hábiles a contar
desde o día seguinte da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Durante o devandito prazo, o referido acordo e a ordenanza poderán ser examinados nas dependencias
municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos
interesados na sede electrónica deste Concello (https:// abadin.sedelectronica.gal)
No caso de que non se presenten reclamacións durante a exposición pública, entenderase definitivamente
adoptado o acordo, ata entón provisional sen necesidade de acordo plenario; e procederase á súa publicación,

Anuncio publicado en: Num BOP 183 año 2022 (11/08/2022
(10/08/2022 08:00:00)
11:26:12)

ONDE DI:

2

Núm. 183 – xoves, 11 de agosto de 2022

BOP Lugo

xunto co texto íntegro da modificación da Ordenanza no Boletín Oficial da Provincia, entrando en vigor na data
expresamente sinalada na mesma.
En Abadín, 4 de agosto de 2022.- O Alcalde, José María López Rancaño.
R. 2229

CASTRO DE REY
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Pola Corporación en Pleno, na sesión ordinaria celebrada o día 15 de xullo de 2022, prestouse aprobación inicial
ó:
REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE CASTRO DE REI.
En cumprimento do disposto no artigo 49.b da Lei 7/1985 de Bases do Réxime Local, sométese a información
pública por prazo de trinta días, contados desde o seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo, para os efectos de presentación de reclamacións e suxestións. Podendo examinarse o
expediente nas oficinas municipais, durante dito prazo no horario de atención ó público.
Castro de Rey, 3 de agosto de 2022.- O Alcalde, Francisco Javier Balado Teijeiro.
R. 2230

GUITIRIZ
Aprobación inicial da ordenanza reguladora de tráfico do Concello de Guitiriz. Expte. 263/2022
Aprobado polo Pleno desta Corporación en sesión celebrada o 28 de xullo de 2022 o expediente de aprobación
inicial da ordenanza reguladora de tráfico do Concello de Guitiriz exponse ao público, durante un prazo de 30
días hábiles, na Secretaría Xeral do Concello, que empezarán a contarse dende o día seguinte ao da inserción do
presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, a efectos de que podan formularse as reclamacións que se
consideren pertinentes, que deberán dirixirse á Sra. Alcaldesa – Presidenta deste Concello.
Guitiriz, 3 de agosto de 2022.- A Alcaldesa, Marisol Morandeira Morandeira.
R. 2231

AS NOGAIS
Anuncio
Aprobado inicialmente a desafectación do camiño que transcorre pola parcela 83, do polígono 36, por acordo do
Pleno Municipal da Entidade Local de data 4 de agosto de 2022, de conformidade co artigo 8 do Real Decreto
1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, sométese a
información pública polo prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio no
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro da sede electrónica do Concello de As Nogais. Durante devandito prazo
poderanse formular polos interesados as alegacións que se estimen pertinentes.
As Nogais, 4 de agosto de 2022.- O Alcalde, Jesús Manuel Núñez Díaz.
R. 2232

Anuncio
O Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria celebrada o día 4 de agosto de 2022, acordou a aprobación
inicial do expediente de modificación de créditos21/2022 (expediente 192/2022) na modalidade de crédito
extraordinario financiado con novos ou maiores ingresos, o que se publica aos efectos do artigo 169.1, por
remisión do 177.2, do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. O citado acordo plenario quedará elevado automáticamente a definitivo de
non presentarse reclamación algunha no prazo de exposición ao público.
As Nogais, 4 de agosto de 2022.- O Alcalde, Jesús Manuel Núñez Díaz.
R. 2233
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OUTEIRO DE REI
Anuncio
Aprobación inicial orzamento municipal exercicio 2022
Aprobado inicialmente polo Pleno do concello de Outeiro de Rei, en sesión celebrada o día 29 de xullo de 2022,
o orzamento municipal para o exercicio 2022, así como a documentación complementaria, 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 de Facendas Locais, expónse ó público polo prazo de quince días hábiles, contados a partir do
seguinte ó da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Durante este prazo, os interesados
poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.
O orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante o expresado prazo non se presentan
reclamacións.
Outeiro de Rei, 29 de xullo de 2022.- O ALCALDE, José Pardo Lombao.
R. 2234

Anuncio
Aprobación inicial de suplemento de crédito número 1/2022.

O expediente permanecerá exposto ó público, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante o prazo de
quince días hábiles, contados a partir do seguinte ó da súa publicación no citado Boletín Oficial, para os efectos
de exame e presentación de reclamacións ante o Pleno, segundo o disposto no artigo 179.4, en relación có 169
do Real Decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais.
Se ó remate do período de exposición pública non se presentaran reclamacións, o expediente considerarase
definitivamente aprobado, conforme ó establecido na citada lexislación.
Outeiro de Rei, 29 de xullo de 2022.- O Alcalde, José Pardo Lombao.
R. 2235

POL
Anuncio
Por Decreto de Alcaldía de data 2 de agosto de 2022 aprobouse o Padrón da Taxa pola prestación do Servizo de
Abastecemento de Auga correspondente ao primeiro trimestre do ano 2021.
Conforme ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, por medio do presente ponse en coñecemento dos
contribuíntes obrigados ao pago das taxas, que dispoñen dun prazo de quince días, contados a partir da
publicación do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, para ser examinados e presenta-las reclamacións
que estimen pertinentes, entendéndose elevados a definitivos se, transcorrido o prazo de exposición pública,
non se formulara ningunha reclamación.
Así mesmo, e de conformidade co artigo 253.1 da Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de reposición
ante o Alcalde no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao da finalización do período
voluntario de pagamento.
ANUNCIO DE COBRANZA
De conformidade co disposto no artigo 62.3 da Lei xeral tributaria e o no artigo 68.1 b) do Regulamento xeralde
recadación, fíxase como prazo de ingreso en período voluntario o comprendido entre o 22/08/2022 ao
22/10/2022ámbolos dous inclusive.
Para o cobro dos mesmos, os contribuíntes que non teñan domiciliados os recibos seranlles enviados ó enderezo
declarado ao efecto para que poidan efectua-lo pago en calquera oficina de Abanca ou Caixa Rural. No caso de
non recibilos, o contribuínte poderá obter un duplicado nas oficinas municipais, a non recepción non exonera da
obriga de pagamento nin impide a utilización da vía de constrinximento.
A falla de pagamento do canon da auga suporá a esixencia do mesmo directamente pola Consellería competente
en materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación
económico-administrativa ante o órgano competente da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes
dende esta notificación.
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A presente publicación, ao amparo do artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, terá os efectos de notificación
colectiva das respectivas liquidacións tributarias de cada un dos suxeitos pasivos.
Pol,2 de agosto de 2022.- O Alcalde, Lino Rodríguez Ónega.
R. 2236

SAMOS
Anuncio
De conformidade co disposto nos artigos 23.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local, apartados 3 e 4 do artigo 61 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia e 43 e 44
do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, e co previsto nos artigos 58.1 da Lei 20/2011, de 21 de
xullo, de Rexistro civil e 51 do Código Civil, publicase que pola Alcaldía do Concello de Samos en data
03/08/2022, adoptou o decreto cuxa parte dispositiva se transcribe:
“Primeiro: Delegar no concelleiro D. Xosé Antonio Real Vázquez a celebración no concello de Samos o día 20 de
agosto de 2022 ás 14:00 horas do matrimonio civil a contraer entre D. Juan José Cela Sangil e Dª Roxana
loreley Angelo Angelo,.
Segundo: Notificar esta resolución aos interesados e publicala no Boletín Oficial da Provincia sen prexuízo da
súa efectividade dende o día seguinte ao de ditado do presente Decreto.
Terceiro: Dar conta da presente ao Pleno do Concello na primeira sesión que teña lugar, para os efectos
correspondentes.”
Samos, a 4 de agosto de 2022.- O alcalde, Julio Gallego Moure.

Anuncio
Decreto de Alcaldía
Expediente nº: 255/2022
Procedemento Contratación en réxime laboral temporal de 1 limpadora durante 6meses, a financiar ao abeiro
do Programa de Fomento do Emprego 2022.
Asunto: Aprobación de bases e convocatoria
DECRETO DE ALCALDÍA
O Pleno da Deputación Provincial de Lugo na sesión ordinaria que tivo lugar o 28/12/2021 aprobou as Bases
Reguladoras do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2022, as cales foron publicadas no BOP de
Lugo nº 006 o día 10/01/2022, correspondendo a este concello unha asignación de 282.251,29€ (douscentos
oitenta e dous mil douscentos cincuenta e un euros con vinte e nove céntimos).
Visto que o día 3 de febreiro de 2022 a Xunta de Goberno Local acordou participar no PlanProvincial Único de
Cooperación cos Concellos 2022 da Deputación de Lugo, cuxas Bases secoñecen e aceptan na súa totalidade, e
solicitar, entre outros obxectos, a aplicación da achegaasignada a este Concello ao Programa Fomento do
Emprego para a contratación de:
- 1 limpadora, a xornada completa durante 6 meses, réxime xurídico laboral, categoría profesional: Limpadora.
Sendo costes salariais de 6.890,10€, os da Seguridade Social de 2.256,54€ e os indemnización por fin de
contrato de 229,67€.
Vista a base 11.2 das reguladoras do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2022 recolle que o
prazo para iniciar as contratacións será dende o 1 de xaneiro de 2022 ata o 31 de outubro de 2023, co cal a
contratación será realizada con efectos retroactivos.
Vista a base 11ª das reguladoras do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2022 recolle as
seguintes condicións ou requisitos xerais a observar no desenvolvemento deste Programa:
a) As obras, servizos e actividades a executar deberán ser prestados polos respectivos concellos, como
entidades beneficiarias, en réxime de execución pola propia administración.
b) Deberán favorecer na súa execución ou prestación a formación e as prácticas profesionais das persoas
desempregadas que se van a contratar.
c) Ser prestados ou executados no territorio municipal.
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d) Responder a necesidades de persoal urxentes e inaprazables, é dicir, necesidades mínimas para o exercicio
das súas funcións ou para o desempeño das súas competencias en termos razoables de eficacia e eficiencia.
e) Que esas necesidades afecten a sectores, funcións ou categorías profesionais prioritarias indispensables para
poder satisfacer as necesidades básicas da vida persoal ou social das persoas particulares, de acordo coas
circunstancias de cada momento ou lugar, ou necesarias para o benestar da veciñanza e, tamén, as que permitan
asegurar o funcionamento regular da propia entidade e dos seus órganos de goberno e de dar cumprimento as
distintas normativas xerais ou sectoriais de aplicación
Visto que ademais resulta imprescindible que as persoas a contratar a través deste programa produzan novas
contratacións no concello, polo que a situación ou procedencia dos candidatos debe provir de situación de
desemprego ou de mellora de emprego con independencia de que a xornada laboral sexa parcial ou completa,
quedando excluídos os custes de persoal referidos a traballadores incluídos no cadro de persoal vixente do
concello.
Visto que o Pleno Corporativo en sesión celebrada o día 03/08/2012 recoñeceu e declarou como servizos
prioritarios e/ou que afectan ao funcionamento de servizos públicos esenciais deste municipio, nas diversas
funcións e categorias profesionais, entre outros, aos servizos de obras e mantemento de instalacións e viais e
aos servizos de limpeza, xardiñería, prevención e actuacións de protección colectiva.
Vistas as tarefas que desenvolverá o persoal que se contrate ao abeiro deste programa, non cabe dúbida que as
mesmas se encadran dentro dos servizos prioritarios ou que afectan ao funcionamento de servizos públicos
esenciais declarados polo Pleno Corporativo en sesión celebrada en data 03/08/2012 nas súas diversas funcións
e categorías profesionais, servizos todos eles prestados directamente por este Concello en exercicio das
competencias que lle son propias e que de xeito urxente e inaprazable deben ser prestados aos veciños en
niveis óptimos de calidade.

Visto que os contratos ou nomeamentos realizados ao abeiro do Plan Único poderán formularse de acordo a
calquera modalidade prevista na lexislación vixente e ata o 31 de outubro de 2023.
Vistos os informes de Secretaría e de Intervención que obran no expediente.
Vistas os antecedentes expostos e as Bases da convocatoria, de conformidade co artigo 21.1.g) da Lei 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,
RESOLVO:
PRIMEIRO. Aprobar as BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL
(1 LIMPADOR/A DURANTE 6 MESES) QUE SE CONTRATEN NO CONCELLO DE SAMOS AO ABEIRO DO “PROGRAMA
DEFOMENTO DO EMPREGO” DENTRO DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2022 DA
DEPUTACIÓN DE LUGO, as cales se xuntan ó presente.
SEGUNDO. Convocar publicamente a quen desexe participar nas citadas probas selectivas
TERCEIRO. Ordenar a publicación da convocatoria e das bases íntegras no Boletín Oficial da Provincia de Lugo,
nos taboleiros de anuncios do Concello e da súa sede electrónica e realizar cantos trámites sexan necesarios
para a súa publicación.
CUARTO. Dar conta ao Pleno da Corporación de conformidade co establecido no art. 42 do Real Decreto
2568/1986, de 28 de novembro.
Así o resolve e asina o Sr. alcalde, ante mín, a secretaria.
O alcalde, Asdo.: Julio Gallego Moure.- A secretaria, Asdo.: Luísa Fernández Pérez.
"BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL (1 LIMPADOR/A
DURANTE 6 MESES) QUE SE CONTRATEN NO CONCELLO DE SAMOS AO ABEIRO DO “PROGRAMA DE
FOMENTO DO EMPREGO” DENTRO DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2022
DA DEPUTACIÓN DE LUGO.
1.-OBXECTO
1.1.

Obxecto:

Constitúe o obxecto das presentes bases e a correspondente convocatoria, a regulación do procedemento de
selección mediante o sistema de oposición de un (1) Limpador/a (categoría peón) para seren contratados como
persoal laboral temporal ao abeiro do “Programa de Fomento do Emprego”que se incardina dentro do Plan
Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2022 da Deputación Provincial de Lugo (B.O.P. nº006 de
10/01/2022), para a execución de obras ou servizos mínimos obrigatorios de competencia municipal, de
interese social e xeral.
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Visto que a financiación provincial abranguerá os custes salariais totais dos traballadores que se contraten
incluída a cotización empresarial á Seguridade Social por todos os conceptos. Inclúese expresamente como
gasto subvencionable a indemnización por fin de contrato
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As contratacións se financiarán coa achega económica da Excma. Deputación Provincial de Lugo en
importe de 9.376,31€ equivalente aos custes salariais totais do traballador/a que se contrate, incluída a
cotización empresarial á Seguridade Social por todos os conceptos.
A Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 establece no seu apartado dous:
“ No se poderá proceder a contratación de personal temporal, así como ao nomeamento de persoal estatutario
temporal e de funcionarios interinos excepto en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e
inaprazables”.
Tendo en conta as tarefas que desenvolverá o persoal que se contrate ao abeiro deste programa, non cabe
dúbida que as mesmas se encadran dentro dos servizos prioritarios ou que afectan ao funcionamento de
servizos públicos esenciais declarados polo Pleno Corporativo en sesión celebrada en data 03/08/2012 nas súas
diversas funcións e categorías profesionais, servizos todos eles prestados directamente por este Concello en
exercicio das competencias que lle son propias e que de xeito urxente e inaprazable deben ser prestados aos
veciños en niveis óptimos de calidade.
1.2. Normas de aplicación:
A presente contratación laboral rexerase:
- Polo artigo 15.1, do Texto Refundido do Estatuto dos traballadores aprobado polo Real Decreto Lexislativo
2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto dos Traballadores (TRET).
- R.D. 2720/1998, de 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en
materia de contratos de duración determinada.
- Lei 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para a reforma da función pública (naquelas disposicións aínda
vixentes e que sexan básicas).
- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réximen local.

- Lei 5/1997, de 22 de xullo, da administración local Galicia.
- Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, por o que se aproba o texto refundido das disposicións legais
da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
- 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.
- Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento xeral de ingreso do persoal ó
servizo da Administración do Estado e demáis disposicións aplicables.
- Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatiblidades do Persoal ao Servizo da Administracións do
Estado, da Seguridade Social e Dos entes, Organismos e Empresas dependentes.
-Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas.
-Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
- Asemesmo rexerase polo establecido no Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2022 da
Deputación Provincial de Lugo (B.O.P. nº006 de data 10/01/2022).
1.3. O sistema de selección dos aspirantes será o de oposición.
1.4. A presente convocatoria e as bases íntegras publicaranse no BOP, no taboleiro de anuncios do concello de
Samos e no da súa sede electrónica (enlace concellosamos.sedelectronica.gal).
Os sucesivos anuncios relacionados co procedemento publicaranse no taboleiro de anuncios do concello e no da
sede electrónica.
2. TIPO E DURACIÓN DO CONTRATO
O contrato laboral que se formalizará coas persoas seleccionadas será de duración determinada (6 meses) na
modalidade de eventual polas circunstancias da producción, para atender á acumulación de tareas previsto no
artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto dos
Traballadores (TRET) e no artigo 3 do Real Decreto 2720/1998, de 18 de decembro. Establécese como data
máxima de remate o 31 de outubro de 2022 (data sinalada no Plan Provincial Único), e a xornada completa.
3. FUNCIÓNS
O obxecto dos contratos laborais temporais que se celebren a resultas do proceso de selección o constituirá a
realización de obras, servizos e actividades no territorio municipal que respondan a necesidades urxentes e
inaprazables que afecten a sectores, funcións ou categorías profesionais prioritarias indispensables para poder
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- Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por Real Decreto
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satisfacer as necesidades básicas da vida persoal ou social das persoas particulares, de acordo coas
circunstancias de cada momento ou lugar, ou necesarias para o benestar da veciñanza e, tamén, as que permitan
asegurar o funcionamento regular da propia entidade e dos seus órganos de goberno e de dar cumprimento as
distintas normativas xerais ou sectoriais de aplicación.
En particular, as seguintes:




Acondicionamiento, mantemento, conservación e limpeza de infraestructuras, edificios e instalación de
titularidade municipal.
Colaborar con outros departamentos en distintas tarefas da actividade municipal.
Aquelas outras que lle sexan encomendadas pola Alcaldía, neste marco xeral, respectando a súa categoría
profesional, para unha máis organizada e eficiente desenvolvemento das tarefas e prestación dos servizos
municipais.

4. REQUISITOS DOS ASPIRANTES
Para participar no proceso selectivo, os aspirantes deberán reunir os requisitos que a continuación se indican
segundo o establecido no artigo 56 do TREBEP, referidos todos e cada un deles á data de remate do prazo de
presentación de solicitudes:
a) Nacionalidade:
a.1) Ter a nacionalidade española.

a.3) Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e dos nacionais
doutros Estados membros da Unión Europea, e dos nacionais dalgún Estado ao cal, en virtude dos tratados
internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de
traballadores, sempre que non estivesen separados de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións poderán
participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan
menores de 21 anos ou maiores de dita idade dependentes.
b) Capacidade funcional: non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica
incompatible co desempeño das correspondentes funcións.
A condición de discapacitado e a súa compatibilidade acreditarase coa oportuna certificación.
c) Idade: ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
d) Habilitación: non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das
Administracións Públicas, ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin
atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o
acceso a corpos ou escalas de persoal funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no
caso de persoal laboral, no que fora separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non
encontrarse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente
que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.
e) Titulación: Estar en posesión ou en condicións de obtelo na data de remate do prazo de presentación de
instancias (documento xustificativo de pagamento de taxas para expedición do título cando aínda non se
dispoña do mesmo), do Certificado de escolaridade ou equivalente ou titulación superior, o cal se deberá
acreditar mediante documento oficial fidedigno expedido polo Organismo competente. No caso de titulacións
obtidas no estranxeiro, na data de remate do prazo de presentación de instancias deberase estar en posesión
da credencial que acredite a súa homologación, expedida polo Organismo competente.
f) Coñecemento da lingua galega: Para darlle cumprimento á normalización do idioma galego na Administración
Pública de Galicia e para garantir o dereito das administradas e dos administrados ao uso do galego nas
relacións coa Administración pública no ámbito da Comunidade Autónoma,e a promoción do uso normal do
galego por parte dos poderes públicos de Galicia, que determina o artigo 6º.3 da Lei de Normalización
Lingüística, nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia e das entidades locais de Galicia incluírase un exame de galego, salvo para aqueles que
acrediten o coñecemento da lingua galega conforme á normativa vixente. Polo tanto, quen non acredite o
coñecemento da lingua galega mediante a aportación do CELGA 2 ou equivalente, deberá superar un exame de
galego nos termos que se sinalan na base 8ª.
g) Estar en situación de desemprego ou de mellora de emprego con independencia de que a xornada laboral
sexa parcial ou completa, quedando excluídos os custes de persoal referidos a traballadores incluídos no cadro
de persoal vixente do concello. (clausula 11ª.1 das bases reguladoras do Plan Provincial Único de Cooperación
cos Concellos 2022).
h) Estar en posesión do permiso de conducir tipo B.
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a.2) Ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún Estado en que, en virtude
dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre
circulación de traballadores.
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5. SOLICITUDES
5.1. A solicitude para tomar parte nas correspondentes probas selectivas axustarase ó modelo que figura como
Anexo II ás presentes Bases e dirixirase ao Sr. alcalde do concello de Samos, no prazo de cinco (5) días hábiles
contados a partir do día seguinte á publicación da convocatoria no Boletin Oficial da Provincia de Lugo. Se o
último día do prazo coincide con sábado, domingo ou festivo, entenderase que o prazo remata o primeiro día
hábil seguinte.
Xunto coa instancia solicitando participar no proceso, deberá presentarse a seguinte documentación, orixinal ou
copia compulsada:
a) Documento nacional de identidade, pasaporte ou tarxeta de residente.
Para o caso de que o aspirante cumpra o requisito da nacionalidade nos termos establecidos na letra a.3) da
base 4ª, adicionalmente deberá presentar a documentación acreditativa do vínculo de parentesco xunto coa
declaración xurada ou promesa do cónxuxe ou ascendente do que dependa de que non está separado de dereito
ou de que a ou o aspirante vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.
b) Documentación acreditativa do requisito de titulación esixido nas bases.
c) Tarxeta de demandante de emprego e vida laboral actualizada.
d) Permiso de conducir tipo B.
e) Acreditar o coñecemento da lingua galega, como mínimo, no nivel de CELGA 2 ou equivalente, debidamente
homologado polo órgano competente na materia de política lingüística da Xunta de Galicia. Non obstante, no
caso de non poder acreditar este título, realizará un exame de galego nos termos sinalados na base 8ª.
f) No seu caso, certificación acreditativa da condición de discapacitado e a súa compatibilidade.

Cando se envíe a documentación polos medios do art. 16.4 da Lei 39/2015, e co fin de axilizar os trámites,
deberase remitir dentro do prazo de presentación de solicitudes, a instancia co selo da presentación na
oficina de correos/ou Rexistro Xeral de Entrada correspondente ao correo electrónico
concello.samos@gmail.com.
6. ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a alcaldía ditará resolución no prazo máximo de tres (3) días
hábiles, declarando aprobada a lista provisoria de admitidos/as e excluídos/as. Esta resolución publicarase no
taboleiro de edictos da casa do Concello e no da sede electrónica e abrirase un prazo de dous (2) días hábiles
contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución para que os aspirantes excluídos poidan emendar,
de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión.
Rematado o prazo de subsanación, ditarase resolución nun prazo de tres (3) días hábileselevando a definitiva a
lista de admitidos e excluídos na que se sinalará a composición do tribunal cualificador, adata e hora na que se
constituirá. No caso de que fosen admitidos tódolos aspirantes presentados, poderá ditarse directamente a lista
definitiva de admitidos, sen prexuízo de que contra a mesma se poderá interpoñer os recursos procedentes en
dereito.
Contra a resolución definitiva se poderá interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano, no
prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei
39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ou poderase
interpoñer directamente o recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de
Lugo, no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no art. 8.1 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosa administrativa.
O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lles recoñeza aos interesados a posesión dos
requisitos esixidos no procedemento que se convoca. Cando da documentación que debe presentarse, no caso
de superar o procedemento selectivo, se desprenda que non posúen algún dos requisitos, os/as interesados/as
decaerán en todos os dereitos que poideran derivar da súa participación no procedemento.
Os datos personais (nome, apelidos, dirección aos efectos de notificacións) dos candidatos que participen no
procedemento selectivo, serán utilizados únicamente para o fin do presente procedemento selectivo, e co fin de
dar cumprimento ao principio de publicidade esixido na vixente lexislación.
7. TRIBUNAL CUALIFICADOR
O tribunal estará constituido por un número impar de membros, funcionarios/as de carreira ou persoal laboral
fixo, non inferior a cinco, debendo designarse o mesmo número de suplentes, un dos cales actuará coma
presidente/a e outro coma secretario/a do tribunal. O tribunal axustarase ao establecido nos artigos 59 da Lei
2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia e 60 e 61 do RDL 5/2015 de 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público (TREBEP).
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A documentación poderá presentarse no Rexistro Xeral do Concello en horario de atención ao público (luns a
venres de 9:00 a 14:30 horas) ou a través das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
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No mesmo decreto no que se aprobe a lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos o alcalde nomeará os
membros do tribunal e os seus suplentes e fixará a data da súa constitución, axustándose ao previsto no artigo
60 do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) e se publicará nos taboleiros de anuncios do concello.
Consonte ao establecido no devandito artigo o tribunal terá a seguinte composición:
-Presidente/a: Un funcionario/a de carreira ou persoal laboral fixo pertencente a grupo de clasificación
profesional de titulación igual ou superior ao esixido para o acceso á praza convocada.
-Secretario/a: o da Corporación ou persoa que faga as súas veces.
-Vogais: Tres funcionarios/as de carreira ou persoal laboral fixo pertencentes a grupo de clasificación
profesional de titulación igual ou superior ao esixido para o acceso á praza convocada.
Na designación dos membros do tribunal se garantirá a súa composición paritaria entre homes e mulleres, con
só unha diferencia de un entrambolos dous sexos, ó ser a súa composición impar.
Os membros dos tribunais deberán absterse de intervir cando concorran neles, circunstancias das previstas no
art. 23 da Lei 40/2015, de 1 de outubro,de Réxime Xurídico do Sector Público.
Así mesmo, os/as aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorran neles algunha das
circunstancias previstas na presente base, conforme o artigo 24Lei 40/2015, de 1 de outubro,de Réxime
Xurídico do Sector Público.
O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a presenza, cando menos, de máis da metade dos seus
membros, titulares ou suplentes, indistintamente. En todo caso requírese a asistencia do/a presidente/a e do/a
secretario/a ou dos que legalmente os substitúan.

Os tribunais poderán dispoñer a incorporación de asesores especialistas para as probas en que así o estimen
necesario ou conveniente. Os ditos asesores, actuarán con voz e sen voto, limitándose ao exercicio das
especialidades técnicas en base ás cales colaboran no respectivo tribunal.
Os membros do tribunal así como os asesores ou colaboradores que se incorporen a este, terán dereito, pola
súa concorrencia ás sesións, ao pagamento de asistencias na contía establecida de conformidade co previsto no
Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón de servizo, tendo en conta as
actualizacións desta, vixentes na data da realización das probas, agás que estean prestando servizos nesta
entidade local.
O tribunal resolverá por maioría de votos dos seus membros presentes, tódalas dúbidas e propostas que se
produzan para a aplicación das normas contidas nestas bases, e estará facultado para resolver as cuestións que
poidan suscitarse durante a realización das probas, así como adoptar as medidas necesarias.
8. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN
O procedemento de selección será o de oposicion, e o seu resultado será determinado polos obtidos nas
seguintes probas (puntuación máxima 20,00 puntos):
PRIMEIRO EXERCICIO: Esta parte consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo test de 20 preguntas
(máis 2 de reserva para posibles impugnacións) con tres respostas alternativas nun tempo máximo de trinta
minutos baseadas no contido do programa da convocatoria relacionado no ANEXO I. Só unha das respostas será
a correcta, e cada unha acertada puntuarase con 0,50 puntos.
As respostas incorrectas restarán 0,25 puntos.
Puntuarase cun máximo de 10,00 puntos, quedando eliminados aqueles que non obteñan un mínimo de
5,00 puntos.
SEGUNDO EXERCICIO: Realización de unha ou varias probas prácticas relacionadas coas tarefas a desempeñar,
a proposta polo Tribunal no tempo máximo de quince minutos.
Puntuarase cun máximo de 10,00 puntos, quedando eliminados aqueles que non obteñan un mínimo de
5,00 puntos.
Corresponderalle ao Tribunal determinar o nivel mínimo de coñecementos esixido para a superación desta
proba.
PROBA DE GALEGO: Común e obrigatoria para aqueles candidatos que habendo superado todas as probas, non
acreditaran o coñecemento da lingua galega como mínimo, no nivel de CELGA 2 ou equivalente, debidamente
homologado polo órgano competente na materia de política lingüística da Xunta de Galicia. Os candidatos que
se atopen nesta circunstancia deberán realizar un exame consistente en traducir un texto elixido libremente
polo tribunal, sen diccionario, do castelán ao galego.
Esta proba terá unha duración máxima de 15 minutos.
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O procedemento de actuación do tribunal axustarase ao disposto na Lei 40/2015, de 1 de outubro,de Réxime
Xurídico do Sector Público, levantando de cada sesión acta, que se autorizará, coa signatura do secretario/a e co
visto e prace do Presidente/a do tribunal.
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Valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo obter a calificación de apto. O tribunal
decidirá o nivel preciso para obter a condición de apto.
Os aspirantes serán convocados aos distintos exercicios provistos do seu D.N.I. en chamamento único. A non
presentación comporta que decae automaticamente no seu dereito a participar no exercicio do que se trate e, xa
que logo, quedara excluído do proceso selectivo.
9. RELACIÓN DE APROBADOS
O Tribunal publicará o resultado do proceso selectivo no taboleiro de anuncios do concello e no da sede
electrónica . En caso de empate nas puntuacións resolverase a favor do aspirante que obtivese a puntuación
máis alta no segundo exercicio da oposición e, se iso non fora suficiente, pola puntuación obtida no primeiro
exercicio. De continuar o empate, resolveríase por sorteo público.
Finalizado o proceso de selección elevarase ao órgano competente proposta dos
formalización dos correspondentes contratos laborais.

candidatos para a

O tribunal non poderán aprobar nin declarar que superaron as probas selectivas un número superior de
aspirantes ao de postos que se convocan. Non obstante o anterior, e co fin de asegurar a cobertura dos mesmos
cando se produzan renuncias, baixas ou substitucións dos aspirantes seleccionados ou calquera outra
circunstancia, o tribunal elaborará unha lista de agarda dos/as aspirantes que habendo superado todas as
probas sigan aos propostos por orde de puntuación, para a súa posible contratación.
10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Os/as candidatos propostos para seren contratados deberán achegar no prazo máximo de dous (2) días hábiles,
a seguinte documentación, agás que xa a presentara anteriormente xunto coa instancias de participación:

2) Copia compulsada da documentación acreditativa da titulación esixida na convocatoria.
3) Copia compulsada da tarxeta da Seguridade Social.
4) Número de conta bancaria (IBAN).
A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta base e agás nos casos de
forza maior, ou cando do exame da mesma dedúzase que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base
4ª, non poderán ser contratados sen prexuízo da responsabilidade en que incorreran por falsidade na
solicitude de participación. Neste caso se procederá a notificar ao candidato que obtivese a seguinte maior
puntuación para que aporte a referida documentación, procedéndose do mesmo xeito que no suposto anterior.
11. FORMALIZACIÓN DOS CONTRATOS DE TRABALLO
Rematado o proceso selectivo e presentada a documentación polos interesados, o Sr. alcalde resolverá o proceso
e se formalizarán os correspondentes contratos de traballo de duración determinada e a xornada completa.
12. IMPUGNACIÓN
Contra as presentes bases, sendo que o seu acordo aprobatorio é definitivo en via administrativa, poderase
interpor polos interesados lexitimados os seguintes recursos:
• Con carácter potestativo recuso 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
siguiente ó da interposición do recurso de reposición sen que este fora resolto, poderán entenderse que foi
desestimado e interpor recurso contencioso-administrativo á súa elección ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo no prazo de seis meses.
• Recurso contencioso-administrativo á súa elección ante o Xulgado do Contencioso administrativo de Lugo
dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte ó da publicación das bases no 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
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei 29/98 de 13 de xullo reguladora da
Xurisdición Contencioso-Administrativa .
Samos, a 5 de agosto de 2022.-O alcalde, Julio Gallego Moure.
ANEXO I.-TEMARIO
Tema 1
Concello de Samos: Encadre territorial, poboación, parroquias e aldeas, vías de titularidade municipal,
autonómica, provincial e competencias municipais.
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1) Certificación ou informe médico actualizados na que se faga constar expresamente que a ou o aspirantes
reúne a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais do posto á que se aspira, e no que
se fará constar que non se padece enfermidade ou limitación física ou psíquica incompatible coas funcións do
posto.
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Tema 2
Productos de limpeza. Identificación dos productos de limpeza. Dosificación. Manipulación. Identificación dos
perigos.
Tema 3
Útiles e maquinaria de limpeza.
Tema 4
Limpeza de edificios públicos. Aseos, mobiliario, áreas administrativas, equipos informáticos. Desinfección e
ambientación.
Tema 5
Aspectos ecolóxicos da limpeza. Eliminación de residuos.
Tema 6
Limpeza de diferentes superficies: fiestras, cristais, teitos, paredes, diferentes tipos de chan.
Tema 7
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Disposicións mínimas xerais de seguridade e saúde aplicable para a utilización polos traballadores de equipos
de traballo. Condicións xerais de seguridade nos lugares de traballo. Normativa básica de sinalización e de
equipos de protección individual. Prevención de riscos laboráis.
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ANEXO III.- MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A
PROVISIÓN DE UN (1) POSTO DE PEÓN DE LIMPEZA DURANTE 6 MESES, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL
MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN AO ABEIRO DO “PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO” DENTRO
DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2022 DA DEPUTACIÓN DE LUGO
D/ª..........................................................................................................................................provisto/a de D.N.I.
nº..............................................con

enderezo

na

R/...........................................................................................................nº............piso..........C.Postal...................
Localidade..................................Municipio...................................Provincia................................Teléfono………….
Enterado/a da convocatoria pública realizada polo concello de Samos para a contratación laboral temporal a
xornada completa, dos postos sinalados,
DECLARO:
PRIMEIRO.- Que coñezo na súa integridade e acepto as bases que rexen a convocatoria, e que reuno tódalas
condicións esixidas polas mesmas para participar neste proceso selectivo.
SEGUNDO.- Que non estou afectadado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na lexislación
vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das administración públicas e de non ter sido separado
/a do servizo de calquera das administración públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das
comunidades autónomas por expediente disciplinario ou resolución xudicial firme nin encontrarse en
inhabilitación absoluto ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, ou para exercer
función similares ás que se desempeñaba no caso do persoal laboral.

CUARTO.- Que autorizo ao concello do Samos para a publicación dos meus datos persoais (nome, apelidos e
D.N.I.) e das posibles causas de exclusión, no taboleiro de anuncios do concello e calquera outro medio que se
estime, ao ser a publicidade un dos principios legais que debe observarse nos procedementos de selección.
SOLICITO:
Ser admitido/a a participar no referido procedemento comprometéndome a someterme ás bases que o regulan,
para o cal presento a documentación seguinte (MARCAR O QUE PROCEDA) :







DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia.
No seu caso, documentación acreditativa do requisito da nacionalidade á que se refire a base 4ª, letra a.3).
Permiso de conducción en vigor tipo B.
Acreditación do coñecemento da lingua galega, como mínimo, no nivel de CELGA 2 ou equivalente,
debidamente homologado polo órgano competente na materia de política lingüística da Xunta de Galicia.
Documentación acreditativa de estar en posesión ( ou en condicións de obtela na data de remate do prazo de
presentación de instancias) da titulación esixida na convocatoria.
Documentación acreditativa do cumprimento do requisito de demandante de emprego.

 No seu caso, certificación acreditativa da condición de discapacitado e a súa compatibilidade.
…………………………............................................, ...... de.................de 2022
O/a solicitante,
Asdo.:

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAMOS”
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TERCEIRO.- Que no caso de ser nacional doutro Estado, non estou afectado/a por ningún dos motivos de
incompatibilidades recollidos na lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das
administracións públicas e de non estar inhabilitado ou en situación equivalente que impida, no meu Estado, nos
mesmos termos, o acceso ao emprego público.
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R. 2243

SOBER
Anuncio
CONVOCATORIA DE EMPREGO.
O Concello de Sober por Resolución de Alcaldía de 05.08.2022, aprobou as “BASES XERAIS QUE REXERAN O
PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL PARA O CONCELLO DE
SOBER, AO ABEIRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO, INCLUÍDO NO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE
COOPERACIÓN COS CONCELLOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, ANO 2022”, QUE SE PUBLICARON NO
BOP DA PROVINCIA DE LUGO Nº 98 EN DATA DE 30/04/2022.
Así mesmo, este Concello por Resolución de Alcaldía de 05.08.2022, aprobou a convocatoria para cubrir tres
postos de traballo, un Técnico-a Informática (Analista programador informático) Grado medio en informática ou
equivalente; un Técnico-a Forestal Grado medio (Enxeñeira-o Técnico Forestal), e un Técnico-a Diplomado en
Turismo. Título de Grado medio ou Diplomado-a en Turismo. Subvencionados a través do Programa de Fomento
do Emprego da Deputación Provincial de Lugo. Dentro do Plan Provincial Único ano 2022.
*Modalidade contratación: A modalidade dos contratos será laboral temporal na modalidade de circunstancias da
produción ao amparo do Real Decreto-Lei 32-2021; e a súa duración será de 6 meses a xornada completa para o
posto de técnico en informática; 6 meses ao 50% de xornada para o posto de técnico-a forestal e de 5 meses ao
50 % de xornada para ao o posto de técnico-a diplomado en turismo.
*Prazo presentación solicitudes: 5 días hábiles a partir da publicación do presente anuncio no BOP de Lugo.
*Salario: O estipulado no correspondente convenio.

As Bases atópanse dispoñibles en:
*Páxina Web: www.concellodesober.com
*Oficinas xerais e taboleiro de anuncios concello de Sober.
Sober 5 de agosto de 2022.- O Alcalde, Luis Fernández Guitián.
R. 2242

XERMADE
Anuncio
Nomeamento funcionario interino auxiliar biblioteca e aprobación bolsa de emprego
Por Decreto da Alcaldía núm. 2022-0219 de data 15/06/2022 resolveuse nomear funcionario interino, consonte
ao art. 10.1.b) do RDLex. 5/2015, para a praza de auxiliar de biblioteca (AUXB-01), por substitución transitoria
da titular, a Marcos Saavedra Blanco, con DNI ******743M.
Asemade, aprobouse a bolsa de emprego para nomeamentos interinos para a cobertura de vacantes na praza de
auxiliar de biblioteca, integrada polos seguintes aspirantes que superaron o proceso selectivo:
Puntuación 1ª
proba

Puntuación 2ª
proba

Puntuación
total

33***743M

2,2

6

8,2

ALONSO DOMINGUEZ, MIRIAM

33***917H

2,8

5

7,8

GARCIA VERGARA, LIDIA

79***292X

2,1

5,5

7,6

RUIBAL DURAN, ATENEA

76***518J

2,3

5

7,3

ARIAS MAS, BORJA

44***177K

2,1

5

7,1

BECERRA RIOS, LAURA

49***663M

1,9

5

6,9

POVEDA ARNEJO, CONCEPCIÓN

34***781V

2,3

4,5

6,8

APELIDOS E NOME

DNI

SAAVEDRA BLANCO, MARCOS
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ARROJO VÁZQUEZ, SONIA

34***745M

1,8

4,5

6,3

ALVITE PERNAS, GIOVANNI

34***998W

1,7

4,5

6,2

PIÑEIRO REGO, MARIA CARMEN

33***452K

1,7

4

5,7

SILVA IGLESIA, MARIA

76***816S

1,6

3,5

5,1

DE LA PEÑA CALVO, NATALIA

32***941V

2,7

5,5

8,2

A bolsa de emprego terá unha vixencia de dous anos dende a súa publicación no BOP.
Faise público para xeral coñececemento.
En Xermade, 4 de agosto de 2022.- O alcalde, Roberto García Pernas.
R. 2238

MINISTERIO DE FACENDA
BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS. (BDNS) XOVE
Anuncio
EXTRACTO DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 2022-0732 DO 5 DE AGOSTO DE 2022 POLA QUE SE APROBA
A CONVOCATORIA DOS PREMIOS DO OPEN DE PÁDEL SAN BARTOLO 2022.

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de
Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/643048)
Primeiro. Beneficiarios, requisitos e prazo de presentación de solicitudes de participación.
Poderá participar no concurso e ser beneficiario destes premios calquer/a neno/a ou rapaz/rapaza
empadroado/a no Concello de Xove en idade escolar (desde preescolar ata 4º de ESO).
A documentación a presentar será a seguinte:
-Ficha de inscrición establecida ao efecto
A ficha de inscrición deberá presentarse, xunto co/s traballo/s a concursar na Biblioteca Municipal con data
límite 9 de maio de 2022; se por cuestións de Covid a Biblioteca pechase ou estivese pechada, a inscrición
realizaríase no despacho do Técnico Municipal de Cultura en horario de oficina (de luns a venres, dende as 7.45
ás 15:15 horas), tamén con data límite de 9 de maio de 2022.
Asímesmo, tamén poderán presentarse ditas instancias no rexistro e oficinas, de acordo co previsto no artigo 66
da Lei 39/2015, de 1 de octubre, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Segundo. Obxecto
Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o outorgamento dos
premios do Concurso Literario e de Artes Plásticas a celebrar para conmemorar o Días das Letras Galegas,
organizado polo Concello de Xove.
Terceiro. Bases reguladoras
Pode consultarse a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove na seguinte dirección:
http://xove.sedelectronica.gal/transparency/58926865-bd2e-46f3-857a-14f57f19f9fd/
Cuarto. Contía dos premios
Haberá tres premios (primeiro, segundo e terceiro) por curso para cada un dos concursos.
Os premios consistirán en lotes de material escolar cunha valoración de 35 euros. O xurado poderá deixar
deserto calquera dos premios, se así o considera oportuno. O orzamento total destinado ao presentes premios
poderá ser dividido entre os resto de premios no caso de que algunha categoría quedara deserta co que o
importe de cada lote de premios será variable en función do número de premiados.
Os traballos premiados poderán ser utilizados polo Concello na realización de publicacións, promocións ou
outros. Neste caso, o Concello estará obrigado a que o nome do autor/a do traballo figure nun lugar visible da
publicación.
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De acordo co RD 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre a Renta das
Persoas Físicas, non están suxeitos a retención ningún dos anteriores premios.
XOVE, 5 DE AGOSTO DE 2022.- O ALCALDE, JOSÉ DEMETRIO SALGUEIRO RAPA.
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