LUNS, 13 DE SETEMBRO DE 2021

N.º 211

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO
TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Telxius Torres España SLU solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente
anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do
dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.74544

O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de
publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas
reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Viveiro 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, 8 de setembro de 2021.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 2650

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
O Concello de Alfoz solicita de Augas de Galicia a modificación da concesión outorgada no expediente de clave
DH.A27.05474, para un caudal de 23.003,40 m3/ano de augas procedente do rego de Guilfonso (Río Ouro), no
lugar de Coruxeiras, na parroquia do Pereiro, no concello de Alfoz (Lugo), con destino a uso para abastecemento
e gandeiro. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art.
144 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.A27.79764
As características do aproveitamento son:
SOLICITANTE:

Concello de Alfoz

VOLUME MÁXIMO ANUAL:

23.003,40 m3

CAUDAL INSTANTÁNEO:

0,82 l/s

DESTINO:

Abastecemento de poboación e gandeiro

ORIXE:

rego de Guilfonso (Río Ouro)

LUGAR:

Coruxeiras

PARROQUIA:

O Pereiro

CONCELLO:

Alfoz

Descrición:
A auga cáptase no rego de Guilfonso, no punto con coordenadas UTM (Datum 29, ETRS-89): (620188,87,
4813515,157), mediante unha toma directa somerxida a través dun azud. Dende este punto a auga condúcese
por gravidade a través dunha tubaria de 75 mm de diámetro ata o depósito regulador de Guilfonso (sito na
parcela de referencia catastral 27063A02800195). Na rede de distribución localízanse a ETAP e o depósito
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As obras solicitadas consisten na instalación de infraestrutura de telecomunicacións, peche do recinto, camiño
de acceso e obras de acondicionamento previo da parcela, na parcela con referencia catastral
27067A054000190000XH, na parroquia de Chavín, no concello de Viveiro (Lugo).
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regulación de A Caxigueira (parcela 27002A08900461), o depósito regulador de Faián de Riba (parcela
27002A20100575), o depósito regulador de A Escola (parcela 27002A08800568). A rede de distribución conta
con diámetros comprendidos entre os 32-90 mm e abastece a parte da parroquia de O Pereiro, nos lugares de
Acivro, A Arnela, Boudón, A Cabanela, A Caxigueira, A Costa, O Coto, O Chao, Faián, Ferradás, Guilfonso, A Moa,
O Outeiro, A Palloza, A Pena do Golpe, A Pesquita, As Rozas, A Rúa, Rubeiro; constituíndo o presente
procedemento a legalización do sistema de abastecemento 2700203 do Plan Auga.
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 Alfoz ou nas oficinas deste servizo, situadas na
Ronda da Muralla, nº 70, 2º andar, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser
examinado por quen o desexe.
Lugo, 8 de setembro de 2021.- O xefe do Servizo Territorial de Lugo – P.S. 18/08/2021 – O xefe do Servizo
Territorial da Zona Hidrográfica Galicia-Norte – Néstor Rodríguez Arias
R. 2651

CONCELLOS
LOURENZÁ
Anuncio
EXPOSICIÓN O PÚBLICO E COBRANZA S.A.F. AGOSTO 2021

Por Resolución de Alcaldía de data o día 06 de setembro de 2021, prestouse aprobación inicial ao Padrón fiscal
do Servizo de Axuda no Fogar correspondente o mes de Agosto de 2021 a través da Lei de Dependencia e
Programa Básico de Axuda no Fogar por importe de tres mil trescentos cincuenta e oito euros con vinte e dous
céntimos de euro( 3.358,22€) , dos que dous mil oitocentos oitenta e cinco euros con setenta e dous céntimos
de euro (2.885,72€) correspondente a dependencia , e catro centos setenta e dous euros con cincuenta céntimos
de euro ( 472,50€) son de libre concorrencia.
Consonte ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria 58/2003 de 17 de decembro, por medio do
presente ponse en coñecemento dos contribuíntes obrigados ao pagamento do prezo público, que dispoñen dun
prazo de 15 días , contados a partir da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo,
ao obxecto de que poidan ser examinados e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose
elevados a definitivos se, transcorrido o prazo de exposición pública , non se formula ningunha reclamación.
Así mesmo , e de conformidade con artigo 253.1 da citada Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de
reposición perante a Sra. Alcaldesa-Presidente , no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte
ao do remate do período voluntario de pagamento.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá
interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei
Reguladora da referida xurisdición.
Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
ANUNCIO DE COBRANZA
Para o cobramento dos mesmos, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles adebedados
nas contas bancarias respectivas.
O prazo de cobro , en período voluntario será de dous meses dende a publicación do Edicto de aprobación,
transcorrido o mesmo procederase a esixir os xuros de mora e os recargas de acordo cos artigos 26 a 28 da Lei
Xeral Tributaria.
A presente publicación, nos dous supostos , de edicto de exposición ao público do Padrón e anuncio de
cobranza en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao abeiro do establecido no artigo 102 da
referida Lei Xeral tributaria.
Lourenzá,06 de setembro de 2021.- A Alcaldesa – Presidente, Dª. Rocío López García.
R. 2652
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OUROL
Anuncio
EXPOSICIÓN AO PÚBLICO
A Xunta de Goberno Local do Concello de Ourol, en sesión extraordinaria celebrada o día 2 de setembro de
2021, prestou aprobación aos seguintes Padróns:
- Padrón de AUGA correspondente ao 2º TRIMESTRE de 2021.
- Padrón de LIXO correspondente ao 2º TRIMESTRE de 2021.
Consonte ao disposto no artigo 102.3 da Lei xeral tributaria, por medio do presente ponse en coñecemento dos
contribuíntes obrigados ao pagamento do prezo público, que dispoñen dun prazo de 15 días, contados a partir
da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, ao obxecto de que poidan ser
examinados e presentar as 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 223.1 da Lei xeral tributaria, poderán interpoñer recurso de reposición
perante o órgano que o aprobou, no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao do remate
do período voluntario de pagamento.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá
interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei
reguladora da referida xurisdición.
Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.

ANUNCIO DE COBRANZA
De conformidade co disposto nos artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación (R.D. 939/2005), do 29
de xullo, fíxase como prazo de ingreso en período voluntario dous meses, a contar dende o 1 de outubro de
2021 ata o 1 de decembro de 2021, ambos inclusive.
Para o cobramento dos mesmos, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles cargados
nas contas bancarias respectivas. Para os demais contribuíntes os recibos poranse á súa disposición nas oficinas
municipais para efectuar o pago.
A falta de pago do canon da auga da Xunta de Galicia no período voluntario sinalado suporá a esixencia do
mesmo directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola Consellería de Facenda da Xunta de
Galicia.
Transcorrido o prazo de pagamento en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a
esixencia dos xuros de demora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, e no seu caso das costas do procedemento de constrinximento;
de acordo co establecido no artigo 161 de dita Lei, procederase á súa recadación pola vía administrativa de
constrinximento, segundo o preceptuado no Regulamento xeral de recadación. O recargo será do 5 por 100
cando a débeda non ingresada en período voluntario se satisfaga na súa totalidade antes da notificación ao
debedor da providencia de apremo, de acordo co previsto no artigo 28.2 da Lei 58/2003, xeral tributaria, para o
que deberán acudir ás oficinas municipais para o selado dos correspondentes recibos.
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ao público do padrón e anuncio de cobranza
en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao abeiro do establecido no artigo 102 da referida Lei
xeral tributaria.
Ourol, 7 de setembro de 2021.- O Alcalde – Presidente, José Luis Pajón Camba.
R. 2653

PANTÓN
Anuncio
APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 19-2021 POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO.
O Pleno do Concello de Pantón, en sesión ordinaria que tivo lugar o día 31.08.2021, aprobou inicialmente o
expediente nº 793/2021 de modificación de crédito 19-2021 do vixente Orzamento Municipal na súa
modalidade de crédito extraordinario.
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A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano
económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende que se entenda
producida a notificación.
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De conformidade co acordo adoptado e co artigo 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en concordancia co artigo 169 do
mesmo texto legal, exponse ao público no Boletín Oficial da Provincia de Lugo por prazo de quince días, durante
os cales os interesados poderán examinalo nas dependencias municipais e presentar reclamacións ante o Pleno.
A modificación de crédito considerarase definitivamente aprobada se durante o citado prazo non se presentaron
reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas.
Pantón, 7 de setembro de 2021.- O Alcalde, José Luis Álvarez Blanco.
R. 2654

SARRIA
Anuncio
Expediente núm.: 955/2021
Bases que deben rexer a convocatoria e o proceso de selección
Procedemento: Constitución de Bolsa de Emprego por Oposición Funcionario Interino de Auxiliares
Administrativos.
DECRETO DE ALCALDÍA APROBANDO A CONVOCATORIA E BASES

Vista a necesidade de proceder á creación dunha bolsa para ter preparado un mecanismo que dea cobertura
legal a necesidades esenciais que poidan xurdir nos supostos do artigo 10 do TREBEP de prazas de auxiliares
administrativos se procede a dar traslado a intervención para a fiscalización das bases para poder continuar co
procedemento de selección.
Considerando o informe de de Intervención 2021-0100
Examinadas as bases da convocatoria en relación coa selección de persoal e de conformidade co artigo 21.1.g)
da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local,
RESOLVO
PRIMEIRO. Aprobar as BASES PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE FUNCIONARIO INTERINO DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR OPOSICIÓN.
SEGUNDO. Publicar un extracto da convocatoria no BOP sendo a data deste anuncio a que servirá para o cómputo
do
prazo
de
presentación
de
instancia
así
como
na
sede
electrónica
deste
Concello
http://sarria.sedelectronica.es.
BASES PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE FUNCIONARIO INTERINO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
POR OPOSICIÓN.
LEXISLACIÓN APLICABLE.
- RD Lei 5/2015, de 30 de outubro, por el que se aproba o Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado
Público.
- Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia.
- Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Réxime Local.
- Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
- Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aproba o Texto Refundido de las disposicións
legais vixentes en materia de Réxime Local.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e los programas mínimos a que
debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios de Administración Local (de carácter supletorio).
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ó
Servizo da Administración Xeral do Estado.
- Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aproba o Texto Refundido de la Lei del Estatuto
dos Traballadores.
- Acordo marco municipal para o persoal do Concello de Sarria de 1991.
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1.- Obxecto da convocatoria.
É obxecto das presentes bases a creación dunha bolsa para ter preparado un mecanismo que dea cobertura legal
a necesidades esenciais que poidan xurdir (artigo 10 do TREBEP) con profesionais que desenvolvesen as súas
funcións na categoría profesional encadrada nas características da praza:
Grupo

C

Subgrupo

C2

Escala

Administración Xeral

Subescala

Administrativa

Clase

Administrativa

Denominación

Auxiliar Administrativo

Sistema de selección

Oposición

2. Funcións da praza:
Os postos de traballo a cubrir corresponderan ao dos establecidos no artigo 76 do Real Decreto lexislativo
5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto Básico do Empregado Público
(EBEP), en relación coa súa Disposición Transitoria Terceira.
Executar, segundo instrucións recibidas por superiores xerárquicos, funcións de apoio administrativo talles
como formalizar documentos e impresos.

Gravación e mantemento de bases de datos.
Tramitación de determinados expedientes administrativos (certificados, persoal, gastos).
Atender ao público de forma telefónica ou telemática, coordinando a mesma para a súa atención polo
empregado competente da súa sección.
Auxiliar aos usuarios para cumprimentar as solicitudes e proceder ao Rexistro de Entrada ou calquera outra
oficina municipal e resto de comunicacións recibidas.
Realizar e cobrar taxas municipais por servizos solicitados polos usuarios.
3. Réxime normativo:
No proceso de selección regulado polas presentes bases serán de aplicación o RD Lexislativo 5/2015, do 30 de
outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e a Lei 2/2015,
de 29 de abril, do emprego público de Galicia.
4. Procedemento de selección:
A selección efectuarase mediante oposición, debendo respectar en todo caso os principios de igualdade, mérito,
capacidade, publicidade e transparencia.
5. Requisitos das persoas aspirantes:
Os establecidos con carácter xeral no artigo 56 e concordantes do Estatuto Básico do Empregado Público e na Lei
5/2015, de 30 de outubro:
Para ser admitido a realización das probas selectivas, os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos,
referidos todos eles á data en que finalice o prazo de presentación de instancias, debendo manterse os mesmos
durante o desenrolo do proceso selectivo:
a) Idade: ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación.
b) Ser de nacionalidade española ou de nacionalidade dalgún dos demais Estados membros da Unión Europea ou
nacional dalgún Estado ao que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e
ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
c) Titulación académica: estar en posesión da titulación esixible para acceso ó corpo de auxiliar administrativo,
grupo C2: estar en posesión ou en condición de obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
Así mesmo, observarase o establecido na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen
equivalencias cos títulos de graduado en educación secundaria obrigatoria e de bacharelato regulados na Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada mediante a Orde EDU/520/2011, do 7 de marzo.
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d) No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá estarse en posesión da credencial que acredite a súa
homologación; ademais, achegarase ao título a súa tradución xurada, non considerándose documentación válida
no caso de non incorporar tal tradución oficial.
e) Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario de calquera das Administracións Públicas nin
atoparse inhabilitado/a para o exercicio de funcións públicas ou separado do exercicio de funcións públicas por
sentenza firme, ou en situación equivalente para os nacionais doutro Estado (acreditarase na declaración xurada
incluída na instancia).
f) Ter a capacidade funcional para o desenvolvemento das funcións e tarefas propias do posto (acreditarase na
declaración xurada incluída na instancia). No suposto de aspirantes con grao recoñecido de minusvalía, que non
supoña incapacidade para desempeño de posto de traballo, deberase referir tal situación na instancia, así como
as adaptacións que se soliciten para realización de fase de oposición.
g) Non estar incurso/a en causa de incompatibilidade específica (acreditarase na declaración xurada incluída na
instancia).
h)Declaración responsable da exactitude e veracidade da copia da documentación que se aporta (incluída na
instancia).
Os/as aspirantes que non utilizaran o modelo facilitado nestas bases, deberán aportar específica declaración
responsable e declaracións xuradas referidas anteriormente.
6. Presentación de instancias:

6.2. Xunto coa solicitude as persoas aspirantes deberán achegar a seguinte documentación en documento
orixinal ou copia:
- Fotocopia do DNI, pasaporte ou documento de identificación.
- Declaración responsable de que cumpre todos os requisitos necesarios para se presentar ao proceso selectivo.
- Fotocopia da titulación académica esixida na convocatoria.
- Fotocopia do título de Celga 3 ou titulación equivalente.
Os/as aspirantes con minusvalías deberán facelo constar na solicitude, co fin de facer as adaptacións de tempo e
medios necesarios para garantir a igualdade de oportunidades co resto de aspirantes.
6.3. Xustificante do pagamento de dereito a exame, de acordo coa Ordenanza fiscal reguladora, que ascende á
cantidade de 18,00 euros, e que deberá ingresarse no seguinte número de conta do Concello:
ES4320800143363110000018.
7. Admisión das persoas aspirantes:
7.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará unha resolución no prazo de 10 días
hábiles, que se publicará na sede electrónica https://sarria.sedelectronica.es , declarando aprobada a listaxe
provisional de persoas admitidas e excluídas, con indicación, se é o caso, das causas de exclusión e outorgando
o prazo de 3 días hábiles, a contar dende o seguinte ao da publicación da dita resolución, para presentaren as
reclamacións oportunas ou emendaren os defectos existentes, nos termos do artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. De non existir persoas
excluídas, aprobarase con carácter definitivo a listaxe de persoas admitidas.
7.2. Transcorrido o prazo de emenda de defectos, a Alcaldía declarará aprobada a lista definitiva de persoas
admitidas e excluídas, que se publicará na sede electrónica https://sarria.sedelectronica.es , na citada resolución
fixarase a composición do Tribunal.
8. Tribunal:
8.1. O Tribunal cualificador será designado pola Alcaldía, en virtude do establecido no artigo 21.1 g) da Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e, en base ao establecido pola Lei 2/2015, de 29
de abril, do Emprego Público de Galicia e Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba
o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. O Tribunal terá a composición seguinte:
- Presidencia (Titular e suplente): Unha persoa funcionaria de carreira ou laboral fixo pertencente a un corpo ou
escala para o ingreso no cal se requira titulación igual ou superior á de agora esixida.
- Vogalías (Titulares e suplentes): Tres persoas funcionarias de carreira ou laborais fixos pertencentes a un corpo
ou escala para o ingreso no cal se requira titulación igual ou superior á de agora esixida.
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6.1. As solicitudes para tomar parte no proceso selectivo, conforme ao modelo que figura como Anexo I das
presentes bases, dirixiranse á Alcaldía do Concello de Sarria, e presentaranse por calquera das formas previstas
no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas, no prazo de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da
convocatoria no BOP. Os sucesivos actos e comunicacións que se deriven da celebración deste proceso selectivo
faranse públicos a través da sede electrónica https://sarria.sedelectronica.es
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- Secretaría (Titular e suplente): Secretario do Concello ou quen legalmente a substitúa.
8.2. A composición do tribunal, que se dará a coñecer xunto coa relación definitiva de persoas admitidas, deberá
axustarse aos principios de imparcialidade e tenderá a paridade entre homes e mulleres.
8.3. O Tribunal non poderán constituírse nin actuar sen a presenza, polo menos, de tres dos seus membros,
titulares ou suplentes, debendo estar presentes en todo caso as persoas que ocupen a Presidencia e a Secretaría,
ou persoas en quen deleguen. De todas as reunións que faga o Tribunal, quen asuma a Secretaría redactará a
correspondente acta.
8.4. Os membros do Tribunal absteranse de intervir e o comunicarán á autoridade que convoca cando concorra
algunha das circunstancias previstas no artigo 23.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do
Sector Público. As persoas aspirantes poderán recusar aos membros do Tribunal cando concorran aquelas
circunstancias.
8.5. O Tribunal resolverá todas as dúbidas que xurdan en aplicación das presentes bases, así como nos casos
non previstos polas mesmas.
9. Procedemento de selección:
O proceso de selección efectuarase polo sistema de oposición.
9.1. Celebración dos exercicios:
A data, hora e lugar de celebración dos exercicios, serán anunciados oportunamente na sede electrónica
https://sarria.sedelectronica.es en consonancia coas presentes bases.
- Exercicio único:

Cada tema se valorará polo tribunal de forma individual. A puntuación máxima será de 30 puntos, sendo
eliminados aqueles aspirantes que non obteñan unha puntuación mínima de 15 puntos. É necesario contestar
aos tres temas.
- Exercicio sobre o coñecemento da lingua galega:
O artigo 51.2 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia establece que: “[…], para darlle
cumprimento á normalización do idioma galego nas Administracións Públicas de Galicia e para garantir o dereito
ao uso do galego nas relacións coas Administracións Públicas no ámbito da Comunidade Autónoma, así como a
promoción do uso normal do Galego por parte dos poderes públicos de Galicia, nas probas selectivas que se
realicen para o acceso aos postos das Administracións Públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei
incluirase un exame de galego, agás para aquelas persoas que acrediten o coñecemento da lingua galega
consonte a normativa vixente. As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o carácter e, se é
o caso, a valoración do coñecemento da lingua galega.”
Polo tanto, o exercicio consistirá en realizar unha proba escrita sobre o coñecemento da lingua galega. As
persoas aspirantes deberán traducir un texto, facilitado polo Tribunal, de castelán para o galego ou de galego
para o castelán. Esta proba terá unha duración de 30 minutos e cualificarase de “apto/a” ou “non apto/a”,
quedando eliminadas as persoas aspirantes que non acaden a cualificación de apto ou apta.
Estarán exentas da realización deste exercicio as persoas aspirantes que teñan acreditado o coñecemento da
lingua galega, mediante a presentación do correspondente certificado de aptitude do curso de perfeccionamento
da lingua galega, ou Celga 3, ou equivalente, dentro do prazo de presentación de solicitudes.
9.2. Publicación dos resultados do exercicio:
As puntuacións obtidas polos aspirantes no exercicio da oposición publicaranse na sede electrónica
https://sarria.sedelectronica.es .
Concederase un prazo de 3 días naturais para os efectos de alegacións polos aspirantes, que se contará desde a
data de publicación dos resultados no taboleiro da sede electrónica https://sarria.sedelectronica.es
10. Relación de persoas aprobadas e presentación de documentación: Rematadas as dúas fases anteriores, o
tribunal publicará na sede electrónica https://sarria.sedelectronica.es a relación de aspirantes por orde de
puntuación.
O tribunal elevará proposta, ademais da acta da derradeira sesión, á Alcaldía para que proceda á resolución de
expediente de selección e orde da bolsa.
As persoas aspirantes incluídas na bolsa achegarán no prazo de 5 días naturais, contados a partir da publicación
da listaxe de persoas aprobadas na sede electrónica https://sarria.sedelectronica.es os documentos seguintes:
- Copia compulsada de:
- Fotocopia da titulación académica esixida na convocatoria.
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- Fotocopia do título de Celga 3 ou titulación equivalente.
- Certificado médico acreditativo de posuír a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais
da praza á que se aspira, e no que se fará constar que non padece enfermidade ou limitación física ou psíquica
incompatible coas funcións do posto.
- 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.
- Declaración xurada de non atoparse en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade de conformidade
coa lexislación vixente e referido ao momento da súa toma de posesión.
- Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social e certificado de conta bancaria.
11. Funcionamento da bolsa.
A bolsa estará formada polos aspirantes que houberan aprobado o proceso selectivo en orde a súa puntuación e
funcionará do seguinte modo.
I- Realizaranse 3 chamadas cunha diferenza dunha 1 hora entre cada chamada, de non haber resposta pasarase
ó seguinte, sen penalización. Ao realizar o chamamento de forma telefónica, deixarase constancia de esta
actuación por un funcionario do Concello mediante dilixencia na que se reflectirá a data e hora das chamadas,
así como a resposta recibida.
II- De rexeitarse a oferta pasará ó final da lista salvo causa xustificada nos seguintes supostos;
a) Enfermidade acreditada por baixa médica por ILT ou informe médico.
b) Embarazo de risco.
c) Atoparse en período de permiso de maternidade ou paternidade.

e) Coidado dun familiar que se encontre a cargo dun integrante da lista, ata o segundo grao inclusive de
consanguinidade ou afinidade que por razóns de idade, accidente, enfermidade ou discapacidade non poda
valerse por sí mesmo e non desempeñe actividade retribuída.
Ditas circunstancias deberán acreditarse nun prazo de 3 días naturais.
III- Cando se produza o cese dun integrante da lista, incorporarase ó posto da lista que lle corresponda por
puntuación.
IV- Os movementos, incidencias e novidades que se produzan na lista publicaranse na sede electrónica do
Concello de Sarria https://sarria.sedelectronica.es
12. Réxime de incompatibilidades.
As persoas que resulten nomeadas estarás sometidas ao réxime de incompatibilidades que establece a Lei
53/1984, do 26 de decembro, e outras incompatibilidades previstas na lexislación vixente.
13. Normas finais:
13.1. Para o non previsto nas presentes bases será de aplicación supletoria o establecido na Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local; no RD Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores; Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo
que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local; Lei 5/1997, de 22
de xullo, de Administración Local de Galicia; Lei 2/2015, de 29 de abril do Emprego Público de Galicia; Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico
do Empregado Público, así como no resto de normas vixentes de aplicación.
13.2. A resolución da Alcaldía que aproba as presentes bases pon fin á vía administrativa e contra a mesma
poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte
ao da publicación do anuncio do proceso selectivo no Boletín Oficial da Provincia, segundo o establecido no
artigo 46.1 da Lei 29/1998 de 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Asemade,
poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Alcaldía no prazo dun mes a contar a partir do día
seguinte ao da publicación do anuncio do proceso selectivo no Boletín Oficial da Provincia, consonte ao disposto
nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro que estime procedente. No
caso de que se interpoña recurso potestativo de reposición, ata que sexa resolto expresamente ou se produza a
desestimación presunta, non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo.
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ANEXO I (INSTANCIA)
PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
DATOS DO SOLICITANTE:
NOME:

PRIMEIRO APELIDO:

NACIONALIDADE:

SEGUNDO APELIDO:

N.I.F.:

DATA DE NACEMENTO:

NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en
dereito):
NOME:

PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO:

N.I.F.:

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
⃝ Persoa solicitante

Notifíquese a:
□ Medios Electrónicos:

⃝ Persoa representante

Correo Electrónico:

Número, Bloque, Andar, Porta:
□ Outros Medios:

Parroquia / Lugar:
Localidade / Provincia:
Código Postal / País:

Teléfono/s de contacto:
TITULACIÓN QUE ALEGA E XUSTIFICA:
TITULACIÓN:

DATA DA TITULACIÓN:

ALEGA E XUSTIFICA ESTAR EXENTO/A DA REALIZACIÓN DO EXERCICIO SOBRE O COÑECEMENTO DA LINGUA
GALEGA:
⃝ Si
⃝ Non
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Que reúne as condicións exixidas para o ingreso á función pública e as especialmente sinaladas na
convocatoria, comprometéndose a probar documentalmente todos os datos que figuran nesta solicitude se fóra
necesario.
PROTECCIÓN DE DATOS: Esta entidade vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación
que a acompaña para a realización de actuacións administrativas. Responsable: Concello de Sarria

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE:
LUGAR E DATA:
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ANEXO II (TEMARIO)
BLOQUE 1.
Tema 1.- A Constitución Española de 1978. Estrutura e principios xerais. Dereitos e deberes fundamentais dos
españois. A súa garantía e suspensión. O Tribunal Constitucional: composición e funcións. A reforma da
Constitución.
Tema 2.- A Organización do Estado na Constitución: organización institucional ou política e organización
territorial. A Coroa. As Cortes Xerais: referencia ao Defensor do Pobo e ao Tribunal de Contas.
Tema 3.- Os contratos do sector público. Normativa vixente. Obxecto e ámbito de aplicación. Clases de contratos
e regulación. Disposicións xerais sobre a contratación do sector público.
Tema 4.- As persoas ante a actividade da Administración: dereitos e obrigas. O interesado: concepto,
capacidade de obrar e representación. A identificación dos interesados e os seus dereitos no procedemento.
Tema 5.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. Lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril do Estatuto de Autonomía de
Galicia: títulos preliminar, I e II.
Tema 6.- O Municipio: concepto e elementos. O termo municipal. A poboación: especial referencia ao
empadroamento. A organización. Competencias municipais.
Tema 7.- A potestade regulamentaria das Entidades Locais. Órganos titulares. Regulamento Orgánico e
ordenanzas. Distinción, procedemento de elaboración e aprobación. A publicación das normas locais.
BLOQUE 2.

Tema 9.- A executividade dos actos administrativos: o principio de autotutela executiva. A execución forzosa dos
actos administrativos: os seus medios e principios de utilización. A coacción administrativa directa. A vía de
feito.
Tema 10.- A invalidez do acto administrativo. Supostos de nulidade de pleno dereito e anulabilidade. O principio
de conservación do acto administrativo.
Tema 11.- A iniciación do procedemento: Clases, corrección e mellora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos e comunicacións. Os rexistros administrativos. Termos e prazos: Cómputo, ampliación e tramitación de
urxencia. Ordenación. Instrución: Intervención dos interesados, proba e informes.
Tema 12.- Terminación do procedemento. A obrigación de resolver. Contido da resolución expresa: Principios
de congruencia e de non agravación da situación inicial. A terminación convencional.
Tema 13.- O incumprimento dos prazos para resolver e os seus efectos. A falta de resolución expresa: o réxime
do silencio administrativo. O disentimento e a renuncia. A caducidade.
Tema 14.- A revisión de actos e disposicións pola propia Administración: supostos. A revogación de actos. A
rectificación de erros materiais ou de feito. A acción de nulidade, procedemento, límites. A declaración de
lesividade.
Tema 15.- Recursos administrativos: Principios xerais. Actos susceptibles de recurso administrativo. Regras
xerais de tramitación dos recursos administrativos. Clases de recursos. Procedementos substitutivos dos
recursos administrativos: Conciliación, mediación e arbitraxe.
BLOQUE 3.
Tema 16.- A responsabilidade da Administración pública: caracteres. Os presupostos da responsabilidade. Danos
resarcibles. A acción de responsabilidade. Especialidades do procedemento administrativo en materia de
responsabilidade. A responsabilidade patrimonial das autoridades e persoal ao servizo das Administracións
públicas.
Tema 17.- As formas da actividade administrativa. O servizo público. Concepto. As formas de xestión dos
servizos públicos. A iniciativa económica pública e os servizos públicos.
Tema 18.- O persoal ao servizo das Administracións Públicas. Dereitos e deberes. Código de conduta dos
empregados públicos. Adquisición e perda da relación de servizo. Situacións administrativas. Réxime
disciplinario.
Tema 19.- Facendas Locais. Clasificación dos ingresos. As ordenanzas fiscais. Os orzamentos Locais. Principios
orzamentarios. Procedemento de aprobación. Contido. Réxime de impugnación.
Tema 20.- Concepto de documento. Formación do expediente. Rexistro de documentos. Rexistro xeral de
entrada e saída de documentos. Concepto de arquivo. Funcións do arquivo. Clases de arquivo. Criterios de
ordenación do arquivo.
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Tema 8.- O acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: A motivación e forma. A notificación:
contido, prazo e práctica en papel e a través de medios electrónicos. A notificación infrutuosa. A publicación. Os
medios electrónicos aplicados ao procedemento administrativo común.
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Tema 21.- O concepto de informática. A información e o computador electrónico. Nocións sobre
microordenadores. Elementos físicos. Sistema operativo. Programas de aplicación.
Sarria, 9 de setembro de 2021.- O Alcalde, Claudio Melquiades Garrido Martinez
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