MÉRCORES, 26 DE MAIO DE 2021

N.º 117

XUNTA DE GALICIA
XEFATURA TERRITORIAL DA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESA E INNOVACIÓN. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
Pagamento do prezo xusto pola expropiación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto
Parque Eólico Singular Mondoñedo (expediente 002-PES). Beneficiaria:Norvento Mondoñedo SL.
Mediante o presente anuncio comunícase a todos os interesados afectados polo procedemento de expropiación do
expediente de referencia, cumprindo co previsto na resolución dictada polo Xurado de Expropiación de Galicia, a data,
a hora e o lugar para o pagamento do prezo xusto de acordo co seguinte calendario:

Día

Concello

Hora

Fincas

28/06/2021

Mondoñedo

10:00

10

Os propietarios dos predios afectados serán notificados individualmente e advírteselles que os pagamentos se
realizaránse nas condicións que establecen o artigo 48 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954
(BOE núm 351 de 17 de decembro de 1954), e os artigos 48, 49 e 50 do seu Regulamento, de 26 de abril de
1957.(BOE núm. 160 de 20 de xuño de 1957).
Lugo, 18 de maio de 2021.- O xefe territorial, Gustavo José Casasola de Cabo.
R. 1463

Anuncio
Resolución do 10 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización
administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo. (Expediente
IN407A 2021-09AT)
Visto o expediente para outorgamento da autorización administrativa previa e de construción para a instalación
eléctrica que a continuación se describe:
- Peticionario: BEGASA
- Domicilio Social: Rúa Aller Ulloa, Ramón María, n.º 9, 27003 Lugo.
- Denominación: “REFORMA Y AUTOMATIZACIÓN CT 14248 ISLA DE MAN”
- Situación: concello de Lugo
- Visado: Si, Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia con número de visado 20210245 en data 29 de
xaneiro de 2021.
- Características técnicas principais:

• Reforma do CT non Prefabricado (14248) Isla de Man, cunha potencia instalada de 1x250kVA B2 e 1x75kVA
B1 e unha potencia proxectada de 1x400kVA e relación de transformación 20.000/400-230-133V ,
consistente en:
Instalación de tres novas celas de liña de SF6 telemandadas, e unha de protección.
Instalación de dous novos cadros de baixa tensión.
Instalación de novas pontes de MT e BT.

Anuncio publicado en: Num BOP 117 año 2021 (26/05/2021
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Modificación do circuito de alumeado, emerxencia e terras.
Instalación dun novo transformador 1x400kVA
- Finalidade da instalación : Mellora de instalacións
- Orzamento: 60.727,71 €
- Documentación complementaria:

• Separata para o Concello de Lugo
Esta xefatura territorial, de acordo cas competencias que resultan do Decreto 230/2020, de 23 de decembro,
polo que se establece la estrutura orgánica da consellería, y tendo en conta o Decreto 9/2017, de 12 de xaneiro,
sobre órganos competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia,
resolve:
En relación coa instalación de alta tensión, conceder a autorización administrativa previa e de construción a
ditas instalacións sen prexuízo de terceiros e con independencia das autorizacións que sexan necesarias para a
execución da obra por parte doutros órganos da Administración, condicionado ao cumprimento das seguintes
condicións:
Primeira: As instalacións deberán axustarse na súa execución ao disposto no citado proxecto de execución,
debendo realizarse a Dirección de Obra por técnico competente.

Terceira: En todo momento deberán cumprirse as normativas e directrices vixentes que sexan de aplicación, en
particular, canto establece a lei 24/2013, de 26 de decembro, do sector eléctrico, o Real Decreto 223/2008, de
15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas
eléctricas da alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias, o Real Decreto 337/2014, de 9 de
maio, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións
eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da
última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación no prazo dun mes, a partir do día seguinte o da notificación ou publicación
desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que estime pertinente o seu dereito.
Lugo, 10 de maio de 2021.- O xefe territorial, Gustavo José Casasola de Cabo.
R. 1464

Anuncio
Resolución do 10 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización
administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo. (Expediente
IN407A 2021-08AT)
Visto o expediente para outorgamento da autorización administrativa previa e de construción para a instalación
eléctrica que a continuación se describe:
- Peticionario: BEGASA
- Domicilio Social: Rúa Aller Ulloa, Ramón María, n.º 9, 27003 Lugo.
- Denominación: “AUTOMATIZACIÓN CS 2802 MIHL”
- Situación: concello de Lugo
- Visado: Si, Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia con número de visado 20210244 en data 29 de
xaneiro de 2021.
- Características técnicas principais:

• Centro de Seccionamento prefabricado de superficie (2802) MIHL, no cal se instalan duas celas de liña, unha
de interruptor automático e unha para servizos auxiliares.

• Liña soterrada de media tensión a 20kV con orixe na LMT existente Aguas 2 e final no Centro de
Seccionamento proxectado (2802) MIHL, cunha lonxitude de 27 metros de condutor existente desprazado.
- Finalidade da instalación : Melloora de instalacións

Anuncio publicado en: Num BOP 117 año 2021 (26/05/2021
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Segunda: O peticionario asegurará o mantemento e vixilancia correcta das instalacións durante a construción e
despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións
regulamentarias de seguridade.
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- Orzamento: 56.748,93 €
- Documentación complementaria:

• Separata para o Concello de Lugo
Esta xefatura territorial, de acordo cas competencias que resultan do Decreto 230/2020, de 23 de decembro,
polo que se establece la estrutura orgánica da consellería, y tendo en conta o Decreto 9/2017, de 12 de xaneiro,
sobre órganos competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia,
resolve:
En relación coa instalación de alta tensión, conceder a autorización administrativa previa e de construción a
ditas instalacións sen prexuízo de terceiros e con independencia das autorizacións que sexan necesarias para a
execución da obra por parte doutros órganos da Administración, condicionado ao cumprimento das seguintes
condicións:
Primeira: As instalacións deberán axustarse na súa execución ao disposto no citado proxecto de execución,
debendo realizarse a Dirección de Obra por técnico competente.
Segunda: O peticionario asegurará o mantemento e vixilancia correcta das instalacións durante a construción e
despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións
regulamentarias de seguridade.
Terceira: En todo momento deberán cumprirse as normativas e directrices vixentes que sexan de aplicación, en
particular, canto establece a lei 24/2013, de 26 de decembro, do sector eléctrico, o Real Decreto 223/2008, de
15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas
eléctricas da alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias, o Real Decreto 337/2014, de 9 de
maio, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións
eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación no prazo dun mes, a partir do día seguinte o da notificación ou publicación
desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que estime pertinente o seu dereito.
Lugo, 10 de maio de 2021.- O xefe territorial, Gustavo José Casasola de Cabo.
R. 1465

Anuncio
Resolución do 10 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización
administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo. (Expediente
IN407A 2021-10AT)
Visto o expediente para outorgamento da autorización administrativa previa e de construción para a instalación
eléctrica que a continuación se describe:
- Peticionario: BEGASA
- Domicilio Social: Rúa Aller Ulloa, Ramón María, n.º 9, 27003 Lugo.
- Denominación: “REFORMA Y AUTOMATIZACIÓN CT 4877 C. ENRÍQUEZ 1”
- Situación: concello de Lugo
- Visado: Si, Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia con número de visado 20210249 en data 1 de
febreiro de 2021.
- Características técnicas principais:

• Reforma do CT non Prefabricado (4877) C. Enriquez 1, cunha potencia instalada de 1x400kVA B2 e unha
potencia proxectada de 1x400kVA e relación de transformación 20.000/400-230V , consistente en:
Instalación de tres novas celas de liña de SF6 telemandadas, e unha de protección.
Instalación de dous novos cadros de baixa tensión.
Instalación de novas pontes de MT e BT.
Modificación do circuito de alumeado, emerxencia e terras.
- Finalidade da instalación : Mellora de instalacións
- Orzamento: 54.941,37 €

Anuncio publicado en: Num BOP 117 año 2021 (26/05/2021
(25/05/2021 08:00:00)
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O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da
última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
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- Documentación complementaria:

• Separata para o Concello de Lugo
Esta xefatura territorial, de acordo cas competencias que resultan do Decreto 230/2020, de 23 de decembro,
polo que se establece la estrutura orgánica da consellería, y tendo en conta o Decreto 9/2017, de 12 de xaneiro,
sobre órganos competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia,
resolve:
En relación coa instalación de alta tensión, conceder a autorización administrativa previa e de construción a
ditas instalacións sen prexuízo de terceiros e con independencia das autorizacións que sexan necesarias para a
execución da obra por parte doutros órganos da Administración, condicionado ao cumprimento das seguintes
condicións:
Primeira: As instalacións deberán axustarse na súa execución ao disposto no citado proxecto de execución,
debendo realizarse a Dirección de Obra por técnico competente.
Segunda: O peticionario asegurará o mantemento e vixilancia correcta das instalacións durante a construción e
despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións
regulamentarias de seguridade.
Terceira: En todo momento deberán cumprirse as normativas e directrices vixentes que sexan de aplicación, en
particular, canto establece a lei 24/2013, de 26 de decembro, do sector eléctrico, o Real Decreto 223/2008, de
15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas
eléctricas da alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias, o Real Decreto 337/2014, de 9 de
maio, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións
eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación no prazo dun mes, a partir do día seguinte o da notificación ou publicación
desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que estime pertinente o seu dereito.
Lugo, 10 de maio de 2021.- O xefe territorial, Gustavo José Casasola de Cabo.
R. 1466

Anuncio
Resolución do 10 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización
administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo. (Expediente
IN407A 2021-11AT)
Visto o expediente para outorgamento da autorización administrativa previa e de construción para a instalación
eléctrica que a continuación se describe:
- Peticionario: BEGASA
- Domicilio Social: Rúa Aller Ulloa, Ramón María, n.º 9, 27003 Lugo.
- Denominación: “REFORMA Y AUTOMATIZACIÓN CT 12784 RÚA DA FRAGA”
- Situación: concello de Lugo
- Visado: Si, Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia con número de visado 20210250 en data 1 de
febreiro de 2021.
- Características técnicas principais:

• Reforma do CT non Prefabricado (12784) Rúa da Fraga, cunha potencia máxima admisible de 630kVA e unha
potencia instalada de 400kVA e relación de transformación 20.000/400-230V , consistente en:
Instalación de tres novas celas de liña de SF6 telemandadas, e unha de protección.
Instalación de dous novos cadros de baixa tensión.
Instalación de novas pontes de MT e BT.
Modificación do circuíto de alumeado, emerxencia e terras.
- Finalidade da instalación : Mellora de instalacións
- Orzamento: 39.807,70 €
- Documentación complementaria:

Anuncio publicado en: Num BOP 117 año 2021 (26/05/2021
(25/05/2021 08:00:00)
13:37:00)

O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da
última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
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• Separata para o Concello de Lugo
Esta xefatura territorial, de acordo cas competencias que resultan do Decreto 230/2020, de 23 de decembro,
polo que se establece la estrutura orgánica da consellería, y tendo en conta o Decreto 9/2017, de 12 de xaneiro,
sobre órganos competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia,
resolve:
En relación coa instalación de alta tensión, conceder a autorización administrativa previa e de construción a
ditas instalacións sen prexuízo de terceiros e con independencia das autorizacións que sexan necesarias para a
execución da obra por parte doutros órganos da Administración, condicionado ao cumprimento das seguintes
condicións:
Primeira: As instalacións deberán axustarse na súa execución ao disposto no citado proxecto de execución,
debendo realizarse a Dirección de Obra por técnico competente.
Segunda: O peticionario asegurará o mantemento e vixilancia correcta das instalacións durante a construción e
despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións
regulamentarias de seguridade.
Terceira: En todo momento deberán cumprirse as normativas e directrices vixentes que sexan de aplicación, en
particular, canto establece a lei 24/2013, de 26 de decembro, do sector eléctrico, o Real Decreto 223/2008, de
15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas
eléctricas da alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias, o Real Decreto 337/2014, de 9 de
maio, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións
eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da
última autorización administrativa necesaria para a súa execución.

Lugo, 10 de maio de 2021.- O xefe territorial, Gustavo José Casasola de Cabo.
R. 1467

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA.
SERVIZO DE PATRIMONIO NATURAL
Anuncio
Angeles Pérez Niño, con NIF *****981L, en representación da Sociedade de Cazadores Terra Cha, con CIF
G27304542, titular do tecor Terra Cha (LU-10008) solicita a ampliación deste tecor con 1130,79 ha distribuídas
do seguinte xeito: 404,49 ha de terreos de MVMC nas parroquias de Viladonga, Ludrio e Ansemar, no termo
municipal de Castro de Rei, 126,93 ha de terreos de MVMC nas parroquias de Saldanxe, A Aguarda, A Pastoriza e
Bretoña no termo municipal de A Pastoriza e 599,37 ha de terreos de particulares na parroquia de Bretoña no
termo municipal de A Pastoriza.
O que fago público para o coñecemento xeral e que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan
facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, dende a súa publicación no BOP.
Lugo, 14 de maio de 2021.- A xefa territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Margarita
López Blanco.
R. 1468

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
INTERVENCIÓN
Anuncio
Aprobada inicialmente polo Pleno desta Corporación en sesión ordinaria celebrada o día vinte e cinco de maio de
dous mil vinte e un, a “Modificación do Orzamento da Deputación de 2021, vía Suplemento de crédito", exponse
ao público na Secretaría desta Entidade Provincial, por espazo de quince días, en cumprimento do disposto no
artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais; durante os cales admitiranse reclamacións e suxestións á mesma. Transcorrido
dito prazo sen que se produzan reclamacións ou suxestións entenderase definitivamente aprobada.

Anuncio publicado en: Num BOP 117 año 2021 (26/05/2021
(25/05/2021 08:00:00)
13:37:00)

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación no prazo dun mes, a partir do día seguinte o da notificación ou publicación
desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que estime pertinente o seu dereito.
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Lugo, vinte e cinco de maio de dous mil vinte e un.- O PRESIDENTE, José Tomé Roca. A SECRETARIA, María
Esther Alvarez Martínez.
R. 1521

CONCELLOS
BÓVEDA
Anuncio
En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e unha vez que foi debidamente informada pola
Comisión Especial de Contas, expónse ao público na Secretaría deste Concello a Conta Xeral correspondente ao
exercizo 2020, por un prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán examinala e presentar
reclamacións, reparos ou observacións que teñan por convenientes.
En Bóveda, a 20 de maio do 2021. O Alcalde, José Manuel Arias López.
R. 1469

BURELA
Anuncio

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN
DUN/DUNHA LOGOPEDA
ADSCRITO/A Á UNIDADE DE ATENCIÓN TEMPERÁ COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A (ART. 10.1.c/ EBEP).1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA
Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento que se levará a cabo para a selección
dun/dunha logopeda que prestará os seus servizos na Unidade de Atención Temperá.
Características do posto:
-Grupo/Subgrupo profesional: A2
- Nivel complemento de destino 18
-Relación xurídica co Concello: Funcionarial (Funcionario/a interino do artigo 10.1.c/ "execución de programas
de carácter temporal" do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público).
-Duración do nomeamento: .A duración do programa descrito se estenderá entre o 06/05/2021 e o 05/05/2024,
sen prexuízo da posible prórroga por un prazo de 12 meses máis se persisten os requisitos materiais, legais e
financeiros para a continuidade do programa, podendo producirse con anterioridade a extinción do mesmo por
tratarse da execución dun programa de carácter temporal
-Xornada: A tempo completo (100%)
-Retribucións mensuais: salario Grupo/Subgrupo profesional A2 ; complemento de destino (nivel 18) 432,32 €;
complemento específico: 69,33 €.
Todo isto conforme o disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o
Texto Refundido la Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, na Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local, na Lei 2/2015 de emprego público de Galicia, e demais normas concordantes de
aplicación.
A convocatoria e as bases íntegras publicaranse no BOP de Lugo, na sede electrónica
(https://burela.sedelectronica.es) e no taboleiro de anuncios do Concello e estarán a disposición dos /das
interesados no Rexistro Xeral do Concello.
Toda a documentación que se publique con posterioridade a convocatoria será obxecto de publicidade mediante
o correspondente anuncio no taboleiro de edictos sito na casa consistorial e no taboleiro de anuncios dixital,
exclusivamente. O acceso ao taboleiro de anuncios dixital realizase a través da sede electrónica do Concello de
Burela (http://burela.sedelectronica.es).

Anuncio publicado en: Num BOP 117 año 2021 (26/05/2021
(25/05/2021 08:00:00)
13:37:00)

Por Decreto da Alcaldía nº 2 0 2 1 - 0 4 0 7 de data 20/05/ 2 0 2 1 apróbase a convocatoria e as bases
reguladoras do proceso que se levará a cabo para a selección dun/dunha logopeda adscrito/a á Unidade de
Atención Temperá:
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2.- FUNCIÓNS DO POSTO.
Prevención, detección, promoción, administración, avaliación, diagnóstico, tratamento, rehabilitación,
habilitación, prognósticos, orientación, asesoramento, docencia e investigación das áreas de comunicación
humana e as súas alteracións na atención temperá: nenos/as de 0 a 6 anos.
3.- REQUISITOS DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Para ser admitidos/as á realización destas probas selectivas, os/as aspirantes deberán reunir os seguintes
requisitos:
a)Ter nacionalidade española ou ter nacionalidade doutro Estado co alcance que se sinala no artigo 57 do RD
Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado Público.
b) Acreditar a capacidade funcional para o desempeño das funcións propias do posto. En consecuencia non
padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións do cargo.
c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
d)Estar en posesión do título oficial de grado en logopedia ou diplomatura universitaria en logopedia. No caso de
alegar equivalencias de títulos achegarase o certificado ao efecto da Consellería de Educación ou organismo
competente.
No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fehacientemente a súa
homologación.

f) Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera a 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 as que desempeñaban no caso de
persoal laboral, no que fora separado ou inhabilitado.
No caso de ser nacional doutro Estado, non encontrarse inhabilitado ou situación equivalente nin ter sido
sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao
emprego público.
g) Carecer de antecedentes no Rexistro Central de delincuentes sexuais.
h) Cumprir, no momento do nomeamento, os requisitos esixidos na Lei 53/1984, de 26 de decembro, de
incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.
Os/as aspirantes que viñeran desempeñando unha actividade pública ou privada, deberán solicitar o
recoñecemento de compatibilidade no momento inmediato ao nomeamento como funcionario interino. De non
ser compatible a actividade que viñeran desenvolvendo coa relación de servizo ao Concello de Burela, os/as
aspirantes seleccionados/as comprométense a renunciar á mencionada actividade. No caso contrario, o
mencionado nomeamento deixaría de ter validez.
Os requisitos citados deberán reunirse con referencia ó derradeiro día do prazo de presentación de instancias,
debendo continuar en posesión dos mesmos durante todo o proceso selectivo.
Se en calquera momento do proceso selectivo chegara a coñecemento do tribunal que algún dos/das aspirantes
non posúe a totalidade dos requisitos esixidos na respectiva convocatoria, logo da audiencia do/da
interesado/a, o tribunal deberá propor ao alcalde a súa exclusión indicando as inexactitudes ou falsidades
observadas para os efectos procedentes.
Así mesmo o Tribunal ten a facultade de poder excluír do procedemento selectivo a aquel/aquela aspirante que
leve a cabo calquera actuación de tipo fraudulento na realización dos exercicios que integran o proceso.
4. - FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS
4.1. Forma de presentación. Os/as interesados/as que desexen participar no proceso selectivo dirixirán as súas
solicitudes ao Sr. Alcalde do Concello de Burela e presentaranas no Rexistro Xeral da citada entidade en horario
presencial de 9,00 a 14,00 horas ou mediante rexistro telemático as 24 horas.
Así mesmo poderán remitirse na forma establecida no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro , do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Non obstante, de cara a axilización do proceso, os/as aspirantes que presentasen a instancia en calquera das
formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 deberán poñelo en coñecemento da entidade mediante fax
(982585945) ou mediante correo electrónico (controldexestion@burela.org) antes de rematar o prazo de
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presentación de solicitudes, remitindo o impreso de instancia debidamente cumprimentado e co selo de entrada
no rexistro correspondente.
As solicitudes que se presenten a través da oficina de correos, deberán entregarse en sobre aberto para ser
seladas e datadas polo empregado do Servizo de Correos.
O impreso de instancia axustarase ao modelo oficial que se facilitará no Rexistro xeral do Concello,
publicándose así mesmo na sede electrónica (http://burela.sedelectronica.es).
4.2. Prazo de presentación. O prazo de presentación será de oito (8) días hábiles contados dende o día seguinte
ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (BOP). Si o último día do prazo é
inhábil, trasladarase ó primeiro día hábil seguinte.
4.3. Forma de cumprimentar. A solicitude de participación no proceso selectivo deberá ser cumprimentada
debidamente polos/as aspirantes e nela relacionarán, nos apartados correspondentes, os méritos que aleguen.
5.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR NECESARIAMENTE Á SOLICITUDE.
a) Fotocopia do DNI ou tarxeta acreditativa da súa identidade no caso de estranxeiros.
b) Fotocopia do titulo académico esixido nas presentes bases, ou documentación acreditativa de estar en
condicións de obtelo , aportando neste caso, certificación académica de que se realizaron todos os estudos para
a súa obtención xunto co resgardo acreditativo de ter efectuado o pago correspondente dos dereitos de
expedición.
c) Documentación acreditativa da formación académica especifica en materia de desenvolvemento infantil e
atención temperá e/ou apoio familiar ou da experiencia suficiente nestas materias.
d) Acreditación da posesión do nivel de idioma galego esixido nas bases. De carecer desta acreditación, o/a
aspirante someterase obrigatoriamente á proba de coñecemento do idioma galego prevista nas bases.

Deberase acompañar á solicitude as xustificacións documentais debidamente compulsadas dos méritos que
desexen alegar en relación coa praza que se convoca.
Non se valorarán os méritos que non estean acreditados documentalmente ou que, a xuízo do Tribunal, non
estean suficientemente acreditados.
A non acreditación dos méritos alegados determinará que estes non sexan tidos en conta polo Tribunal nin se
valorarán aínda que se acrediten fora do prazo de presentación de instancias xa que non poderá subsanarse.
Tampouco se requirirá aos interesados para que os acrediten.
Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderase que os/as interesados/as
aceptan e acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria.
6.- LISTA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS.
6.1. Lista provisional. Rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía ditará resolución aprobando a
lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as (neste caso con indicación das causas que dean lugar
á exclusión), que se fará pública na sede electrónica (https://burela.sedelectronica.es) e no Taboleiro de Edictos
do Concello, exclusivamente.
Ademais, en dita resolución fixaranse os titulares e os suplentes que conformarán o Tribunal Cualificador.
Figurar na relación de admitidos non suporá que se lles recoñeza aos aspirantes estar en posesión dos requisitos
esixidos nos procedementos que se convocan. Cando da documentación que debe presentarse logo de ter
superado o procedemento de selección se desprenda que non posúen algún dos requisitos, os/as interesados/as
decaerán en tódolos dereitos que se puidesen derivar da súa participación no procedemento de selección.
6.2. Prazo de alegacións. Concederase un prazo improrrogable de 5 días naturais para reclamacións á lista
provisional e emenda de defectos, a contar dende o seguinte ao da súa publicación na sede electrónica e no
Taboleiro de Edictos do Concello. Si o último día do prazo é inhábil, trasladarase ó primeiro día hábil seguinte.
As alegacións deberán presentarse por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015.
Dado o carácter urxente da convocatoria, a presentación de reclamacións por calquera outro medio distinto ao
de presentación no Rexistro Xeral do Concello de Burela, deberá se comunicada por fax (982585945) ou correo
electrónico (controldexestion@burela.org) dentro do prazo de 5 días naturais sinalado anteriormente.
O prazo de emenda non é de aplicación respecto dos méritos alegados pero non aportados. Os erros de feito
poderanse emendar en calquera momento, de oficio ou por pedimento dos interesados, de acordo co disposto
no artigo 109.2 da Lei 39/2015.
6.3. Lista definitiva. As reclamacións/alegacións sobre as exclusións provisionais serán aceptadas ou rexeitadas
na resolución pola que se aprobe a lista definitiva, que se fará pública da mesma maneira que a provisional.
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Para os efectos de axilizar o procedemento, de non presentarse reclamacións dentro do prazo establecido ou se
as alegacións non foran suficientes para a súa consideración, a resolución de admitidos/as e excluídos/as
poderase entender elevada a definitiva, sen necesidade de nova publicación. No caso de non existir excluídos a
lista provisional ditarase con carácter de definitiva.
7. -TRIBUNAL DE SELECCIÓN.
7.1.- Composición do Tribunal. O Tribunal de selección acomodarase ao establecido nos artigos 60 e 61 do
EBEP e estará integrado por 5 membros titulares e 5 suplentes (1 presidente e 4 vogais) podendo actuar
indistintamente titulares e suplentes. O secretario será un dos vogais.
Os membros do Tribunal terán todos voz e voto.
O nomeamento dos membros titulares e suplentes que constitúan o Tribunal seleccionador, realizarase por
resolución da Alcaldía, debendo pertencer, en calquera caso, ao grupo/subgrupo de clasificación profesional de
titulación de igual nivel ou superior ás esixidas para o acceso á praza/posto.
O Tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de polo menos tres dos seus membros, xa sexan
titulares ou suplentes, e en todo caso requírese a asistencia do Presidente e do Secretario ou dos seus suplentes.
A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en
representación ou por conta de ninguén.
Na composición do Tribunal de selección tenderase á paridade entre homes e mulleres. Non poderán formar
parte dos Tribunais de selección as persoas de elección ou designación política, os funcionarios interinos,
persoal laboral temporal e o persoal eventual nin as persoas que nos cinco anos anteriores á publicación da
convocatoria realizasen tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas ou colaborasen durante ese
período con centros de preparación de opositores.

7.2.- Abstención e recusación. Os membros do Tribunal de selección deberán absteranse de intervir,
comunicándollo ao órgano convocante, cando concorra neles algunha das circunstancias previstas no artigo 23
da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, e cando tivesen realizado tarefas de
preparación de aspirantes durante os cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria.
O Presidente poderá requirir aos membros do mesmo declaración expresa de non atoparse incursos en causa de
abstención.
Así mesmo, os interesados poderán promover a recusación de acordo co sinalado no artigo 24 da citada norma.
7.3.- Actuación do Tribunal. O Tribunal de selección constituirase na data que designe a Alcaldía, entendéndose
validamente constituído cando asista a maioría absoluta dos seus membros titulares ou suplentes, coa presenza,
en todo caso, do Presidente e do Secretario. Na sesión constitutiva adoptaranse as decisións pertinentes para o
correcto desenvolvemento do proceso selectivo.
A partir da sesión de constitución, o Tribunal de selección, para actuar validamente, requirirá que estean
presentes a maioría absoluta dos seus membros, titulares ou suplentes, e axustará as súas actuacións en todo
momento ao disposto na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas e ás bases reguladoras da correspondente convocatoria.
O Tribunal de selección resolverá por maioría de votos dos seus membros presentes tódalas dúbidas e propostas
que xurdan a carón da aplicación das normas contidas nestas bases e estará facultado para resolver as cuestións
que se poidan producir durante a realización do sistema selectivo, así como para adoptar as medidas necesarias
que garantan a debida orde en todo o que non estea previsto nas bases.
Os membros do Tribunal son persoalmente responsables do cumprimento das bases da convocatoria e da
suxeición aos prazos establecidos para a realización e valoración das probas e para a publicación dos seus
resultados.
Os seus acordos serán impugnables nos supostos e na forma establecida pola Lei 39/2015, de 1 de outubro, xa
citada.
7.4.-. Incorporación de asesores e persoal de colaboración.
O Tribunal de selección poderá dispoñer a incorporación aos seus traballos de asesores naquelas probas nas que
consideren conveniente oír a opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores en tarefas de apoio
no desenvolvemento do sistema selectivo.
No suposto de incorporarse asesores, estes só terán voz.
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7.5.-Pagamento de asistencias e gastos de desprazamento dos membros do Tribunal, asesores e
colaboradores.
Os membros do Tribunal de selección, así como os asesores ou colaboradores que se incorporen a este, terán
dereito, pola súa concorrencia ás distintas sesións, a percibir as axudas de custo por asistencia na contía
establecida de conformidade co previsto no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, tendo en conta as
actualizacións vixentes na data da realización das probas.
Así mesmo, os membros do Tribunal que teñan que desprazarse dende outro término municipal terán dereito a
percibir as correspondentes axudas de custo por gastos de locomoción e manutención, conforme determina a
normativa anteriormente citada, podendo efectuar os mencionados desprazamentos en vehículo propio.
8. - SISTEMA DE SELECCIÓN: CONCURSO-OPOSICIÓN.
8.1.-FASE DE OPOSICIÓN:
Constará das seguintes probas:
8.1.1.- Proba teórica de coñecementos xerais e específicos: Obrigatoria e eliminatoria.
Consistirá en responder por escrito, nun tempo máximo de 75 minutos, un cuestionario tipo test de 60
preguntas, con catro respostas alternativas, sendo só una delas correcta. Tamén haberá que responder 6
preguntas adicionais de reserva, que se valorarán no caso de que se anulen algunha/s das 60 preguntas do
cuestionario tipo test. O cuestionario será determinado polo Tribunal antes de celebrarse a proba e deberá estar
relacionado coas materias do temario da convocatoria (Anexo).
O exercicio será cualificado de 0 a 15 puntos, sendo necesario alcanzar un mínimo de 7,5 puntos para superalo.
Os/as aspirantes que non alcancen dita puntuación serán eliminados.
A puntuación calcularase de acordo cos seguintes criterios:
• Por cada resposta correcta outórgase 0,20 puntos.

• As respostas en branco ou nulas non puntúan.
8.1.2.-Proba de galego.
Consistirá en traducir nun tempo máximo de 30 minutos, e sen axuda de dicionario, un texto de castelán a
galego proposto polo Tribunal.
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase de apto ou non apto.
Estarán exentos da realización da proba de galego os aspirantes que acrediten posuír dentro do prazo de
presentación de solicitudes o Celga 4, curso de perfeccionamento ou estudos equivalentes.
8.2.-FASE DE CONCURSO:
Rematada a fase de oposición, procederase a realizar a fase de concurso aos/ás aspirantes que superasen a fase
de oposición. Puntuación máxima 9 puntos.
Non terá carácter eliminatorio e nela valoraranse os seguintes méritos académicos,coas puntuacións que se
indican e referidas a a data de finalización do prazo de presentación de instancias.:
8.2.1. Experiencia profesional, ata un máximo de 4 puntos, segundo a seguinte ponderación
A) Tempo de traballo desenvolvido en postos pertencentes a categoría de logopeda, nos servizos de atención
temperá, das distintas administracións públicas : 0,05 puntos por mes completo de servizo.
B) Tempo de traballo desenvolvido en postos pertencentes a categoría de logopeda, nos servizos de atención
temperá, no sector privado: 0,03 puntos por mes de servizo completo.
C) Tempo de traballo desenvolvido en postos pertencentes a categoría de logopeda, en poboación infantil, de 0 a
6 anos : 0,01 puntos por mes de servizo completo.
Os meses consideraranse de 30 días naturais. Quedarán rexeitadas as fraccións de tempo traballadas inferior ao
mes completo de servizo, logo da suma de todo o período de traballo valorado en cada un dos apartados.
O computo dos días de experiencia profesional realizarase conforme aos días acreditados na certificación de
servizos prestados ou no informe de vida laboral.
8.2.2.- Titulacións académicas relacionadas coas materias propias da praza a cubrir, ata un máximo de 2 puntos.
As titulacións académicas, incluídos os máster oficiais sempre que estean relacionados co ámbito sociosanitario, a atención temperá e/ou a profesión de logopeda, valoraranse:
- Titulo universitario de grao, licenciatura ou diplomatura: 1,5 puntos
- Másters oficiais: 0,5 puntos
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Non se valorará a titulación esixida na convocatoria.
8.2.3 Formación, ata un máximo de 3 puntos
Valorarase a asistencia a cursos, seminarios ou xornadas sobre materias directamente relacionadas coas
funcións e tarefas do posto convocado, realizados nos últimos 10 anos, que traten sobre logopedia e/ou
atención temperá :
• de 10 a 30 horas: 0,10 puntos por curso
• de 31 a 60: 0,20 puntos por curso
• de 61 a 100: 0,30 puntos por curso
• de 101 a 300 : 0,40 por curso
• superiores a 300 horas:0,50 por curso
De non figurar as horas de duración non se puntuarán; tampouco se puntuarán as materias que formen parte
dunha titulación académica.
Ningún mérito poderase utilizar para puntuar en máis dun apartado.
9.-FORMA DE ACREDITAR OS MÉRITOS
9.1. Titulacións académicas: documento acreditativo de posuír a titulación correspondente ou certificación
académica dos estudos realizados.
9.2. Cursos, seminarios, xornadas ou similares: diploma no que debe constar a duración do curso en horas e,
como mínimo, o título do mesmo ou ben certificación expedida polo organismo que o impartiu no que se fagan
constar os mesmos datos.

9.3. Experiencia:
A experiencia acreditarase mediante a correspondente certificación expedida polo organismo oficial no que se
prestaron os servizos, toma de posesión ou contrato de traballo inscrito no Servizo Público de Emprego aos que
deberá achegarse certificado actualizado de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social ou
certificado de empresa coa data de finalización da relación de servizos.
No caso de traballadores autónomos mediante o informe de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da
Seguridade Social no que conste o epígrafe de cotización e Certificado de Epígrafes do IAE.
10.- CALENDARIO DAS PROBAS E DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS DA OPOSICIÓN.
A citación ao Tribunal e aos/as aspirantes para a realización da primeira proba da oposición publicarase na sede
electrónica e no Taboleiro de Edictos do Concello cunha antelación de 48 horas á hora fixada para iniciarse.
Motivado na urxencia da incorporación dos efectivos, para a realización, no seu caso, da proba de galego non se
terá en conta a mencionada antelación de 48 horas.
Os resultados das probas publicarase así mesmo na sede electrónica e no Taboleiro de Edictos do Concello.
Os/as aspirantes serán convocados para cada un dos exercicios en chamamento único, sendo excluídos/as da
oposición os que non comparezan. Os/as aspirantes deberán presentarse para a realización dos exercicios
provistos/as do DNI ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal.
Comezados os exercicios, os membros do Tribunal Cualificador poderán requirir en calquera momento aos
concorrentes respectivos para que acrediten a súa identidade, acordando o Tribunal Cualificador efectuar as
expulsións que procedan.
Durante o tempo fixado para a realización dos exercicios, non se poderán utilizar nin manipular de ningunha
maneira aparatos de telefonía móbil, ordenadores, máquinas calculadoras, ou outros, nin ningún tipo de
material de apoio que non estea expresamente autorizado para os exercicios en que resulte necesario; o
incumprimento suporá a expulsión do procedemento de selección por parte do Tribunal Cualificador.
11.- CUALIFICACIÓN FINAL.
A cualificación final das probas virá determinada pola suma das puntuacións obtidas nas fases de oposición e de
concurso, sempre que se teñan superados os exercicios da fase de oposición, establecendo para estes efectos a
orde definitiva de aspirantes seleccionados/as.
No suposto de empate nas puntuacións de dous ou máis aspirantes, este resolverase tendo en conta a maior
puntuación obtida no primeiro exercicio da fase de oposición. De manterse o empate, acudirase á puntuación
obtida na fase de concurso e de persistir, estarase aos apartados do baremo pola orde establecida na base 8.2.
De persistir o empate este resolverase mediante sorteo que se realizará en presenza dos/as interesados/as.
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O Tribunal, á vista da lista de aspirantes seleccionados/as, formulará proposta de nomeamento ante o Sr.
Alcalde-Presidente, sen que esta poida superar o número de prazas convocadas.
As propostas de selección que contraveñan este límite serán nulas de pleno dereito.
A proposta publicarase na sede electrónica e no Taboleiro de Edictos do Concello.
12.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
No prazo de 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación da proposta de nomeamento na
sede electrónica do Concello de Burela (prazo que poderá ampliarse cando os seleccionados acrediten que non
puideron presentar algún documento por causas alleas á súa vontade), os/as aspirantes propostos/as polo
Tribunal deberán presentar no Rexistro do Concello a documentación acreditativa dos requisitos expresados na
Base 3ª:
- Copia cotexada ou copia auténtica do DNI ou tarxeta acreditativa da súa identidade no caso de estranxeiros.
- Copia cotexada ou copia auténtica do titulo académico esixido e da documentación acreditativa da formación
académica especifica en materia de desenvolvemento infantil e atención temperá e/ou apoio familiar ou da
experiencia suficiente nestas materias.
- O apartado b) mediante a presentación de Certificado médico para o efecto.
- Os apartados f) e h) con declaración xurada para o efecto.
- Certificado acreditativo de carecer de antecedentes no Rexistro Central de delincuentes sexuais.
Igualmente aportarase copia da tarxeta da Seguridade Social e certificado do número de conta bancaria e demais
datos que resulten precisos para a formalización do nomeamento temporal ou o abono da nómina.

Se o/a aspirante non presentase a documentación no prazo establecido, salvo caso de forza maior que deberá
xustificar no devandito prazo, ou do exame da mesma se infira que carece dalgún dos requisitos relacionados na
Base 3ª, non poderá ser nomeado funcionario interino e perderá tódolos seus dereitos, sen prexuízo das
responsabilidades en que houbese podido incorrer.
13.-NOMEAMENTO E TOMA DE POSESIÓN.
Á vista da proposta do Tribunal e constatado que os/as aspirantes acreditaron os requisitos esixidos para
acceder as prazas que se convocan, o Alcalde resolverá o procedemento selectivo efectuando o nomeamento
como funcionario/a interino/a do candidato/a proposto/a, formalizándose a toma de posesión.
Ata que non se formalice o nomeamento, o/a aspirante proposto/a non terá dereito a percibir cantidade
económica algunha.
14.- ELABORACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA .
Co fin de asegurar a cobertura da praza convocada para o caso de que se produzan renuncias do/a aspirante
seleccionado/a con anterioridade á resolución do proceso selectivo ou da toma de posesión, o órgano de
selección elaborara unha proposta complementaria (lista de reserva) na que figurarán os/as aspirantes que sigan
ao proposto pola orde de puntuación acadada e sempre que tiveran superados os exercicios da oposición.
A citada listaxe será igualmente de aplicación no caso de cese do funcionario interino ou cando por calquera
circunstancia sexa preciso proceder a un novo nomeamento durante o prazo de vixencia dos nomeamentos
efectuados conforme ás presentes bases.
O funcionamento da presente listaxe de reserva será o seguinte:
a) Usarase sempre tendo en conta a orden da puntuación obtida na cualificación final.
b) Os chamamentos efectuaranse dun xeito que permita deixar constancia da recepción do mesmo, dándolle un
prazo de 48 horas para que acepte ou renuncie ao ofertado. De non aceptar expresamente nese prazo
entenderase que renuncia e procederase ao chamamento do seguinte da lista. A imposibilidade de localización
ou a negativa a recoller a comunicación efectuada equivalerá á renuncia ao ofertado e procederase a chamar ao
seguinte da lista.
Os/as aspirantes poderán actualizar os seus datos de contacto durante a vixencia da lista.
c) O rexeitamento inxustificado dos/das aspirantes a un eventual nomeamento cando fosen requiridos ou
notificados a tal fin suporá a exclusión do listado
d) Son causas xustificadas para rexeitar o chamamento as seguintes:
- Atoparse en situación de incapacidade temporal
- Parto, permiso de maternidade, paternidade, risco para o embarazo, adopción ou situación similar.
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- Falecemento, accidente ou enfermidade grave de familiar ate o segundo grao de consanguinidade ou afinidade,
durante o período de duración do permiso ou licenza.
- Ter unha relación laboral ou funcionarial vixente
- Outras causas análogas debidamente xustificadas previa toma en consideración e análise polo órgano
competente para resolver.
En todos os casos, a causa do rexeitamento xustificada deberá acreditarse documentalmente e quedar
acreditada no expediente. Nestes casos, manterase aos/ás candidatos/as no lugar ocupado orixinariamente na
lista e procederase ao chamamento do seguinte aspirante .
e) A listaxe de reserva formada como consecuencia do proceso selectivo que regulan as presentes bases
extinguirase unha vez que remate o programa temporal.
15.- DEREITO SUPLETORIO E XURISDICIÓN.
O Tribunal poderá resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos necesarios para o bo
desenvolvemento do proceso selectivo.
No non sinalado nas presentes bases, estarase ao establecido na normativa básica sobre selección de persoal ao
servizo da Administración Local e demais normas que resulten de aplicación, estándose aos órganos
competentes da Xurisdición Contencioso-Administrativa para dirimir as controversias que se produzan na
aplicación destas.
16.- RECURSOS.

17.- DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
Os/as interesados/as autorizan ao Concello de Burela á publicación no taboleiro de edictos e na sede
electrónica do Concello dos datos persoais que consten no expediente da selección e que sexa necesario
publicalos de conformidade con estas bases. A presentación da documentación requirida para participar no
proceso de selección presumirá o consentimento para publicar a información nos termos indicados.
ANEXO . PROGRAMA DE MATERIAS
Tema 1.-A Constitución Española de 1978. Estrutura e principios xerais. Os dereitos fundamentais na
Constitución Española.
Tema 2.- O Estatuto de Autonomía de Galicia: principios xerais e estrutura.
Tema 3.- A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas. O obxecto e ámbito subxectivo de aplicación. Os interesados no procedemento administrativo.
Capacidade de obrar, concepto de interesado e representación. Rexistros.
Tema 4.- O municipio: concepto e elementos. O termo municipal. A poboación. O empadroamento.
Tema 5.-. O persoal ao servizo das Entidades Locais: Clases e réxime xurídico. A función pública local: Clases de
funcionarios locais. O acceso aos empregos locais: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. A
extinción da condición de empregado público.
Tema 6.- O Decreto 183/2013 do 5 de decembro polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá.
Tema 7.- O Libro Branco da Atención Temperá:. Principios básicos. Definición. Obxectivos. Niveis de intervención
en Atención Temperá. Principias ámbitos de actuación.
Tema 8.- O Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en Atención Temperá. Proceso
de valoración e intervención en Atención Temperá.
Tema 9.- Guía de estándares de calidade en Atención Temperá.
Tema 10.- A prevención en Atención Temperá. Niveis e actuacións.
Tema 11.- Signos de alarma no desenvolvemento infantil na etapa 0 a 6 anos.
Tema 12.-A influencia familiar no desenvolvemento infantil: Estrutura familiar, clima e estilo educativo. Papel do
entorno familiar nas alteracións do desenvolvemento infantil.
Tema 13.-Intervención en contextos familiares no ámbito da atención temperá. Programas ou modelos
de intervención.
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Contra a resolución pola que se aproban as bases desta convocatoria, que é definitiva en vía administrativa,
poderán os/as interesados/as interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o Sr. Alcalde-Presidente
do Concello de Burela, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación segundo o
previsto nestas bases ou directamente recurso contencioso administrativo, ante o Xulgado do Contencioso
Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses e na forma prevista na Lexislación reguladora de dita
Xurisdición, sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro que estime procedente.
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Tema 14.-Avaliación e diagnóstico en nenas e nenos con distintos trastornos evolutivos. Técnicas e instrumentos
de avaliación.
Tema 15.-Programa personalizado de intervención. Factores e recursos a ter en conta na intervención.
Tema 16.- Familia, escola e comunidade. Relacións e papel do equipo de Atención Temperá.
Tema 17.-O/A logopeda: funciones e ámbitos de actuación. O/A logopeda nos equipos de atención temperá.
Tema 18.- Modelos de intervención: educación, reeducación, rehabilitación e terapia.
Tema 19.- O programa de intervención logopédica: valoración, obxectivos, temporalización, metodoloxía,
materiais e recursos, avaliación continua e final.
Tema 20.-. Clasificación xeral e definición dos trastornos da linguaxe, fala, voz e audición.
Tema 21.- Valoración e intervención logopédica en dislalias e atrasos da fala.
Tema 22.- Valoración e intervención logopédica en retrasos da linguaxe e TEL (disfasias)
Tema 23.- Valoración e intervención logopédica en disglosias
Tema 24.-Valoración e intervención nos trastornos da fluidez da fala.
Tema 25.- Disartrias, Afasias, Disfaxia. Valoración e intervención
Tema 26.- Valoración e intervención logopédica en nenos/as con discapacidade: discapacidade cognitiva,
autismo, discapacidades motoras, etc.
Tema 27.- Prótesis auditivas: implantes cocleares e audífonos. Adestramento auditivo e habilitación ou
rehabilitación da linguaxe.
Tema 28.- O/A neno/a con implante coclear: atención o son, desmutización, desenvolvemento do linguaxe.

Tema 30.-: Sistemas aumentativos e alternativos da comunicación.
Burela, 20 de maio de 2021.- O ALCALDE, Alfredo Llano García.
R. 1470

Anuncio
Por Decreto da Alcaldía nº 2 0 2 1 - 0 4 0 6 de data 20/05/ 2 0 2 1 apróbase a convocatoria e as bases
reguladoras do proceso que se levará a cabo para a selección de persoal para a Brigada de prevención e defensa
contra incendios forestais:
BASES REGULADORAS PARA A CONTRATACIÓN COMO PERSOAL LABORAL NON PERMANENTE DE PERSOAL
PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS.1.-OBXECTO DA CONVOCATORIA.
Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento de selección de persoal con carácter
temporal e en réxime laboral para a Brigada de Prevención e Defensa contra incendios forestais no marco da
segunda addenda ao Convenio de Colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de
Burela para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, cofinanciado parcialmente co
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020 (anualidade
2021).
- Un XEFE DE BRIGADA; grupo de cotización 3. Categoría profesional: Encargado de equipo
- Un PEÓN CONDUTOR; grupo de cotización 10. Categoría profesional: Peón
- Dous PEÓNS DE BRIGADA; grupo de cotización 10. Categoría profesional: Peón
A brigada integrarase no dispositivo de emerxencias do Distrito Forestal onde se sitúe o concello, priorizando a
actuación da brigada na extinción de incendios forestais respecto de outros traballos, segundo o disposto no
artigo 47 da Lei 43/2003 de montes e 48.6 da Lei 3/2007, de 9 de abril de prevención e defensa contra
incendios forestais de Galicia. Así mesmo, cando concorran razóns extraordinarias de emerxencia, o órgano
autonómico poderá decidir a mobilización destes medios fóra do seu termo municipal, conforme ao previsto no
Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA).
A integración no dispositivo do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais realizarase baixo o
mando único descrito no PLADIGA. Os traballos de extinción serán marcados sempre polo persoal de dito
servizo ao responsable da brigada.
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Ademais de labores de extinción, a brigada levará a cabo labores de prevención encamiñadas a diminuír o risco
de propagación e minorar os danos dos incendios forestais en caso de producirse. Estes traballos consistirán na
roza, rareo e eliminación de restos durante cada un dos meses de vixencia do contrato e desenvolveranse en
vías e comiños forestais, áreas cortalumes ou nas súas faixas de xestión da biomasa de titularidade municipal ,
ou en superficies sobre as cales a entidade local teña cesión de aproveitamento, uso e/ou desfrute realizada por
parte das persoas responsables de acordo co artigo 21 da Lei 3/2007 ou superficies de propietario descoñecido,
previa acreditación de dita condición. Todo elo cando non sexa posible a mecanización de ditos traballos.
As funcións dos postos de traballo convocados serán as establecidas en cada caso no PLADIGA.
As bases íntegras publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (BOP), na sede electrónica
(http://burela.sedelectronica.es) e estarán a disposición dos/as interesados/as no Rexistro Xeral do Concello.
Toda a documentación que se publique con posterioridade a convocatoria será obxecto de publicidade mediante
o correspondente anuncio no taboleiro de edictos sito na casa consistorial e no taboleiro de anuncios dixital,
exclusivamente. O acceso ao taboleiro de anuncios dixital realizase a través da sede electrónica do Concello de
Burela (http://burela.sedelectronica.es).
2.- MODALIDADE DO CONTRATO.
Os contratos formalizarase baixo a modalidade de “contrato por obra ou servizo determinado” previsto no artigo
15.1.a do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do
Estatuto dos Traballadores, e a xornada semanal completa (40 h./semana) e a súa duración será de 3 meses, a
contar dende a data de inicio do servizo.
A xornada laboral desenvolverase no horario que demande o servizo e con plena dispoñibilidade, incluíndo
traballos en domingos, festivos e festas locais, así como as quendas de noite necesarias.

Os/as aspirantes seleccionados/as e contratados/as percibirán as retribucións establecidas no Convenio
colectivo aplicable ao persoal laboral do Concello de Burela co seguinte desglose bruto mensual:
- Xefe de brigada: 1.487,25 € (salario grupo C1: 788,42 € , complemento de destino nivel 18: 432,32 €,
complemento específico: 69,33 € e parte proporcional de paga extra: 197,18 €.)
- Peón condutor/peón: 1.252,1 € (salario grupo E: 600,58 € , complemento de destino nivel 14: 334,02 €,
complemento específico: 138,63 € e parte proporcional de paga extra: 178,87 €.)
3.- REQUISITOS DOS ASPIRANTES.
Para ser admitidos/as á realización destas probas selectivas, os/as aspirantes deberán reunir os seguintes
requisitos:
a)Ter nacionalidade española ou ter nacionalidade doutro Estado co alcance que se sinala no artigo 57 do RD
Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado Público.
b) Acreditar a capacidade funcional para o desempeño das funcións propias do posto. En consecuencia non
padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións do cargo.
c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
d) Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
- praza de Xefe de Brigada: Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Técnico Forestal, Técnico Superior en xestión e
organización de recursos naturais e paisaxísticos, Técnico en traballos forestais e conservación do medio natural
ou formación profesional equivalente.
- praza de peón/peón condutor: certificado de escolaridade.
No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán aportar documento que acredite fidedignamente a súa
homologación.
e) Estar en posesión de permiso de conducir B si se opta ás prazas de Xefe de equipo e Peón Condutor.
f) Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera a 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 as que desempeñaban no caso de
persoal laboral, no que fora separado ou inhabilitado.
No caso de ser nacional doutro Estado, non encontrarse inhabilitado ou 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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g) Non atoparse incurso/a en ningunha das causas de incapacidade e incompatibilidade que determine a
lexislación vixente.
Os requisitos citados deberán reunirse con referencia ó derradeiro día do prazo de presentación de instancias,
debendo continuar en posesión dos mesmos durante todo o proceso selectivo.
Se en calquera momento do proceso selectivo chegara a coñecemento do tribunal que algún dos/das aspirantes
non posúe a totalidade dos requisitos esixidos na respectiva convocatoria, logo da audiencia do/da
interesado/a, o tribunal deberá propor ao alcalde a súa exclusión indicando as inexactitudes ou falsidades
observadas para os efectos procedentes.
Así mesmo o Tribunal ten a facultade de poder excluír do procedemento selectivo a aquel/aquela aspirante que
leve a cabo calquera actuación de tipo fraudulento na realización dos exercicios que integran o proceso
4. - FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS
4.1. Forma de presentación. Os/as interesados/as que desexen participar no proceso selectivo dirixirán as súas
solicitudes ao Sr. Alcalde do Concello de Burela e presentaranas no Rexistro Xeral da citada entidade en horario
presencial de 9,00 a 14,00 horas ou mediante rexistro telemático as 24 horas.
Así mesmo poderán remitirse na forma establecida no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro , do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Non obstante, de cara a axilización do proceso, os/as aspirantes que presentasen a instancia en calquera das
formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 deberán poñelo en coñecemento da entidade mediante fax
(982585945) ou mediante correo electrónico (controldexestion@burela.org) antes de rematar o prazo de
presentación de solicitudes, remitindo o impreso de instancia debidamente cumprimentado e co selo de entrada
no rexistro correspondente.

O impreso de instancia axustarase ao modelo oficial que se facilitará no Rexistro xeral do Concello,
publicándose así mesmo na sede electrónica (http://burela.sedelectronica.es). Igualmente se facilitarán e
publicarán os anexos que se citen nas bases.
4.2. Prazo de presentación. O prazo de presentación será de oito (8) días naturais contados dende o día
seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (BOP). Si o último día do prazo
é inhábil, trasladarase ó primeiro día hábil seguinte.
De presentarse a varias prazas o/a aspirante cubrirá unha solicitude por praza.
4.3. Forma de cumprimentar. A solicitude de participación no proceso selectivo deberá ser cumprimentada
debidamente polos/as aspirantes e nela relacionarán, nos apartados correspondentes, os méritos que aleguen.
5.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE NECESARIAMENTE Á SOLICITUDE.
a) Fotocopia do DNI ou tarxeta acreditativa da súa identidade no caso de estranxeiros.
b) Fotocopia da titulación esixida para presentarse ao proceso.
c) Fotocopia do permiso de conducir categoría B, para as prazas de Xefe de equipo e Peón Condutor.
d)Declaración xurada de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das
Administracións Públicas, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas; de non atoparse
incurso/a en ningunha das causas de incapacidade e incompatibilidade que determine a lexislación vixente.
e)Declaración xurada de non padecer enfermidade nin limitación física ou psíquica incompatible co
desenvolvemento das funcións correspondentes ao posto de traballo así como que reúne as condicións físicas
necesarias para superar a proba física de esforzo que deberán realizar xunto co recoñecemento médico con
carácter previo á contratación. Segundo Anexo II.
d) Documentación acreditativa dos méritos alegados.
Deberase acompañar á solicitude as xustificacións documentais debidamente compulsadas dos méritos que
desexen alegar en relación coa praza que se convoca.
Non se valorarán os méritos que non estean acreditados documentalmente ou que, a xuízo do Tribunal, non
estean suficientemente acreditados.
A non acreditación dos méritos alegados determinará que estes non sexan tidos en conta polo Tribunal nin se
valorarán aínda que se acrediten fora do prazo de presentación de instancias xa que non poderá subsanarse.
Tampouco se requirirá aos interesados para que os acrediten.
Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderase que os/as interesados/as
aceptan e acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria.
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Nos supostos de presentación por vía electrónica substitúese a esixencia de presentación de fotocopia da
documentación pola de presentación de copia dixitalizada.
6.- LISTA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS.
6.1. Lista provisional. Rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía ditará resolución aprobando a
lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as (neste caso con indicación das causas que dean lugar
á exclusión), que se fará pública na sede electrónica (https://burela.sedelectronica.es) e no Taboleiro de Edictos
do Concello, exclusivamente.
Ademais, en dita resolución fixaranse os titulares e os suplentes que conformarán o Tribunal Cualificador.
Figurar na relación de admitidos non suporá que se lles recoñeza aos aspirantes estar en posesión dos requisitos
esixidos nos procedementos que se convocan. Cando da documentación que debe presentarse logo de ter
superado o procedemento de selección se desprenda que non posúen algún dos requisitos, os/as interesados/as
decaerán en tódolos dereitos que se puidesen derivar da súa participación no procedemento de selección.
6.2. Prazo de alegacións. Concederase un prazo improrrogable de 2 días hábiles para reclamacións á lista
provisional e emenda de defectos, a contar dende o seguinte ao da súa publicación na sede electrónica e no
Taboleiro de Edictos do Concello. Si o último día do prazo é inhábil, trasladarase ó primeiro día hábil seguinte.
As alegacións deberán presentarse por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015.
Dado o carácter urxente da convocatoria, a presentación de reclamacións por calquera outro medio distinto ao
de presentación no Rexistro Xeral do Concello de Burela, deberá se comunicada por fax (982585945) ou correo
electrónico (controldexestion@burela.org) dentro do prazo de 2 días hábiles sinalado anteriormente.
O prazo de emenda non é de aplicación respecto dos méritos alegados pero non aportados. Os erros de feito
poderanse emendar en calquera momento, de oficio ou por pedimento dos interesados, de acordo co disposto
no artigo 109.2 da Lei 39/2015.

Para os efectos de axilizar o procedemento, de non presentarse reclamacións dentro do prazo establecido ou se
as alegacións non foran suficientes para a súa consideración, a resolución de admitidos/as e excluídos/as
poderase entender elevada a definitiva, sen necesidade de nova publicación. No caso de non existir excluídos a
lista provisional ditarase con carácter de definitiva.
7. -TRIBUNAL DE SELECCIÓN.
7.1.- Composición do Tribunal. O Tribunal de selección acomodarase ao establecido nos artigos 60 e 61 do
EBEP e estará integrado por 5 membros titulares e 5 suplentes (1 presidente e 4 vogais) podendo actuar
indistintamente titulares e suplentes. O secretario será un dos vogais.
Os membros do Tribunal terán todos voz e voto.
O nomeamento dos membros titulares e suplentes que constitúan o Tribunal seleccionador, realizarase por
resolución da Alcaldía, debendo pertencer, en calquera caso, ao grupo/subgrupo de clasificación profesional de
titulación de igual nivel ou superior ás esixidas para o acceso á praza/posto.
O Tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de polo menos tres dos seus membros, xa sexan
titulares ou suplentes, e en todo caso requírese a asistencia do Presidente e do Secretario ou dos seus suplentes.
A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en
representación ou por conta de ninguén.
Na composición do Tribunal de selección tenderase á paridade entre homes e mulleres. Non poderán formar
parte dos Tribunais de selección as persoas de elección ou designación política, os funcionarios interinos,
persoal laboral temporal e o persoal eventual nin as persoas que nos cinco anos anteriores á publicación da
convocatoria realizasen tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas ou colaborasen durante ese
período con centros de preparación de opositores.
A Resolución pola que se aprobe a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos coa designación dos
membros do Tribunal que incluirá os seus respectivos suplentes, farase pública na sede electrónica e no
taboleiro de anuncios do Concello a efectos de recusación.
7.2.- Abstención e recusación. Os membros do Tribunal de selección deberán absteranse de intervir,
comunicándollo ao órgano convocante, cando concorra neles algunha das circunstancias previstas no artigo 23
da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, e cando tivesen realizado tarefas de
preparación de aspirantes durante os cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria.
O Presidente poderá requirir aos membros do mesmo declaración expresa de non atoparse incursos en causa de
abstención.
Así mesmo, os interesados poderán promover a recusación de acordo co sinalado no artigo 24 da citada norma.
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7.3.- Actuación do Tribunal. O Tribunal de selección constituirase na data que designe a Alcaldía, entendéndose
validamente constituído cando asista a maioría absoluta dos seus membros titulares ou suplentes, coa presenza,
en todo caso, do Presidente e do Secretario. Na sesión constitutiva adoptaranse as decisións pertinentes para o
correcto desenvolvemento do proceso selectivo.
A partir da sesión de constitución, o Tribunal de selección, para actuar validamente, requirirá que estean
presentes a maioría absoluta dos seus membros, titulares ou suplentes, e axustará as súas actuacións en todo
momento ao disposto na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas e ás bases reguladoras da correspondente convocatoria.
O Tribunal de selección resolverá por maioría de votos dos seus membros presentes tódalas dúbidas e propostas
que xurdan a carón da aplicación das normas contidas nestas bases e estará facultado para resolver as cuestións
que se poidan producir durante a realización do sistema selectivo, así como para adoptar as medidas necesarias
que garantan a debida orde en todo o que non estea previsto nas bases.
Os membros do Tribunal son persoalmente responsables do cumprimento das bases da convocatoria e da
suxeición aos prazos establecidos para a realización e valoración das probas e para a publicación dos seus
resultados.
Os seus acordos serán impugnables nos supostos e na forma establecida pola Lei 39/2015, de 1 de outubro, xa
citada.
O Tribunal poderá dispoñer a incorporación aos seus traballos de asesores naquelas probas que demanden oír a
opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores en tarefas de apoio no desenvolvemento do
sistema selectivo.
No suposto de incorporarse asesores, estes só terán voz.
8. - SISTEMA DE SELECCIÓN.
Constará das seguintes fases:

- PRAZAS DE XEFE DE EQUIPO E PEÓN CONDUTOR.
1.-Por experiencia profesional: traballos realizados como xefe de equipo/capataz/peón en brigadas contra
incendios e/ou capataz/peón de Grupo Municipais de Intervención Rápida, Técnicos en protección civil ou postos
con similares funcións:
a) Na Administración Pública: 0’20 puntos/mes; máximo 2 puntos.
b) Na empresa privada: 0’10 puntos/mes; máximo 1,5 puntos.
Os meses consideraranse de 30 días naturais. Quedarán rexeitadas as fraccións de tempo traballadas inferior ao
mes completo de servizo, logo da suma de todo o período de traballo valorado en cada un dos apartados.
O computo dos días de experiencia profesional realizarase conforme aos días acreditados na certificación de
servizos prestados ou no informe de vida laboral.
2. Por asistencia a cursos, seminarios, congresos ou similares relacionados co posto de traballo convocado
(protección civil, incendios, primeiros auxilios...), ata un máximo de 5 puntos:
- Por cada curso de menos de 20 horas de duración: 0,20 puntos.
- Cursos de duración de 20 a 60 horas: 0, 25puntos.
- Cursos de duración de 61 a 100 horas: 0, 50 puntos.
- Cursos de duración superior a 100 horas : 1 punto.
De non figurar as horas de duración entenderase que teñen menos de 20 horas.
3.- Coñecemento da lingua galega:
- Celga 3, Curso de iniciación ou equivalente: 0,10 puntos.
- Celga 4, Curso de perfeccionamento ou equivalente: 0,25 puntos
En caso de acreditar máis dun grao de coñecemento, só se computará o de maior puntuación.
4.-Cursos de prevención de riscos laborais:
- Ata 50 horas (equivalente o curso “on line” de 60 h): 0,25 puntos
- de 51 a 300 horas: 0,5 puntos
- máis de 300 horas: 1 punto
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5. Por dispor de máis permisos de conducir: 0,25 puntos por cada un deles.
De non presentarse a documentación acreditativa destes méritos ou se presentase outra diferente á aquí
referida, a puntuación nestes apartados será cualificada como de 0 puntos.
Ningún mérito poderase utilizar para puntuar en máis dun apartado.
- PRAZAS DE PEÓNS DE BRIGADAS.
1.-Por experiencia profesional: traballos realizados como xefe de equipo/capataz/peón en brigadas contra
incendios e/ou capataz/peón de Grupo Municipais de Intervención Rápida, Técnicos en protección civil ou postos
con similares funcións:
a) Na Administración Pública: 0’20 puntos/mes máximo 2 puntos.
b) Na empresa privada: 0’10 puntos/mes máximo 1,5 puntos.
Os meses consideraranse de 30 días naturais. Quedarán rexeitadas as fraccións de tempo traballadas inferior ao
mes completo de servizo, logo da suma de todo o período de traballo valorado en cada un dos apartados.
O computo dos días de experiencia profesional realizarase conforme aos días acreditados na certificación de
servizos prestados ou no informe de vida laboral.
2. 2. Por asistencia a cursos, seminarios, congresos ou similares relacionados co posto de traballo convocado
(protección civil, incendios, primeiros auxilios...), ata un máximo de 5 puntos:
- Por cada curso de menos de 20 horas de duración: 0,20 puntos.
- Cursos de duración de 20 a 60 horas: 0, 25puntos.
- Cursos de duración de 61 a 100 horas: 0, 50 puntos.
- Cursos de duración superior a 100 horas : 1 punto.

3.- Coñecemento da lingua galega:
- Celga 3, Curso de iniciación ou equivalente: 0,10 puntos.
- Celga 4, Curso de perfeccionamento ou equivalente: 0,25 puntos
En caso de acreditar máis dun grao de coñecemento, só se computará o de maior puntuación.
4.-Cursos de prevención de riscos laborais:
- Ata 50 horas (equivalente o curso “on line” de 60 h): 0,25 puntos
-de 51 a 300 horas: 0,5 puntos
- máis de 300 horas: 1 punto
5. Por dispor de permiso de condución B: 0,50 puntos.
De non presentarse a documentación acreditativa destes méritos ou se presentase outra diferente á aquí
referida, a puntuación nestes apartados será cualificada como de 0 puntos.
Ningún mérito poderase utilizar para puntuar en máis dun apartado.
B).- ENTREVISTA:
Levarase a cabo unha entrevista persoal para valorar a adecuación persoal e profesional do/a aspirante ás
esixencias do posto a desempeñar.
A entrevista será obrigatoria, sendo eliminados do proceso selectivo aqueles/as aspirantes que non se presenten
a súa realización.
Cualificarase ata un máximo de 3 puntos.
9.-FORMA DE ACREDITAR OS MÉRITOS.
9.1. A experiencia acreditarase mediante a correspondente certificación expedida polo organismo oficial no que
se prestaron no caso de servizos na Administración Pública e/ou contrato de traballo inscrito no Servizo Público
de Emprego ao que deberá achegarse certificado de empresa no que conste a data de remate dos servizos
prestados.
De non aportarse o certificado de empresa deberá achegarse certificado de vida laboral expedido pola
Tesourería Xeral da Seguridade Social ( contrato de traballo + certificado de empresa ou vida laboral).A non
presentación de ambos documentos suporá a non valoración do mérito alegado
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9.2. Cursos, seminarios, xornadas ou similares: copia compulsada do correspondente diploma no que debe
constar a duración do curso en horas e, como mínimo, o título do mesmo ou ben certificación expedida polo
organismo que o impartiu no que se fagan constar os mesmos datos.
Os cursos que, a xuízo do Tribunal, non estean debidamente acreditados ou non teñan relación coas funcións
propias da praza, non serán puntuados.
9.3. Permiso de conducir: Copia autenticada do permiso en vigor.
10.- LUGAR E DATA DE CELEBRACIÓN DA ENTREVISTA.
Determinarase por resolución de Alcaldía unha vez que remate o prazo de presentación de instancias, facéndose
pública no mesmo anuncio que a listaxe provisional de admitidos ao proceso.
Quedarán excluídos/as do proceso os/as aspirantes que non comparezan.
Os/as aspirantes deberán presentarse provistos/as do DNI ou documento fidedigno acreditativo da súa
identidade, a xuízo do tribunal.
11.- CUALIFICACIÓN FINAL.
Virá determinada pola suma das puntuacións obtidas nas distintas fases do proceso de selección, establecendo
para estes efectos a orde definitiva de aspirantes seleccionados/as.
Unha
vez
fixadas
as
cualificacións
finais,
o
Tribunal
publicará
na
sede
electrónica
(https://burela.sedelectronica.es) e no Taboleiro de Edictos do Concello a relación dos/das aspirantes que
superaron o proceso selectivo por orde de puntuación. No suposto de empate nas puntuacións finais de dous ou
máis aspirantes, este resolverase a favor do/da aspirante que obtivese maior puntuación na fase de baremación
de méritos. De non ser iso suficiente, estarase aos apartados do baremo pola orde establecida na base 8.A).
12.- PROPOSTA DE SELECCIÓN E OBRIGAS DO SELECCIONADO CON CARÁCTER PREVIO Á CONTRATACIÓN.

As propostas de selección que contraveñan este límite serán nulas de pleno dereito.
A citada proposta publicarase na sede electrónica (http://burela.sedelectronica.es) e no taboleiro de anuncios do
Concello.
Os/as traballadores/as seleccionados/as estarán obrigados a realizar, antes da súa contratación un
recoñecemento médico e unha proba física de esforzo nos días, horas e lugares que estableza o Concello de
Burela.
A non superación do recoñecemento médico ou da proba física de esforzo será causa de non contratación do
traballador/a seleccionado/a, sen prexuízo das posibles accións que procedan por incorrer en falsidade na
declaración xurada.
Igualmente están obrigados, unha vez contratados, a realizar un curso teórico-práctico de formación sobre
prevención e defensa contra os incendios forestais de 16 horas que será impartido por persoal competente na
materia. Este curso será obrigatorio, aínda que os compoñentes da brigada xa o recibisen en anos anteriores.
A non realización do curso suporá o cese do/a traballador/a por incumprimento desta base.
13.- RESOLUCIÓN E CONTRATACIÓN .
Á vista da proposta do Tribunal e constatado que os/as aspirantes acreditaron os requisitos esixidos para
acceder as prazas que se convocan, o Alcalde resolverá o procedemento selectivo decidindo a contratación como
persoal laboral non permanente.
Ata que non se formalice o contrato, o/a aspirante proposto/a non terá dereito a percibir cantidade económica
algunha.
14.- CONSTITUCIÓN E FUNCIONAMENTO DA BOLSA DE SUBSTITUTOS.
No obstante o anterior, no caso de que se produzan renuncias dos/as aspirantes seleccionados/as, con
anterioridade ou despois de celebrar o correspondente contrato laboral de carácter temporal, o órgano de
selección elaborara unha proposta complementaria (lista de reserva) co fin de asegurar a cobertura do emprego
convocado, proposta que será de aplicación por rigoroso orde de puntuación.
Igualmente será de aplicación esta proposta complementaria no caso de que os seleccionados non superen o
recoñecemento médico o proba de esforzo aos que se fai referencia na cláusula 12ª como previos e
condicionantes da contratación.
De darse o caso, o/a aspirante deberá presentar no concello a documentación recollida na cláusula seguinte.
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15.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
Os/as aspirantes propostos/as presentarán con anterioridade á sinatura do contrato a documentación
acreditativa dos requisitos expresados na Base 3ª:
a) Copia auténtica ou fotocopia compulsada do DNI ou tarxeta acreditativa da súa identidade no caso de
estranxeiros.
b) Copia auténtica ou fotocopia compulsada do titulo académico esixido para presentarse ao proceso
permiso de conducir categoría B, para as prazas de Xefe de equipo e Peón Condutor.

e do

c) Certificado ou informe 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 se padece enfermidade ou limitación
física ou psíquica incompatible coas funcións do posto.
f) Fotocopia da cartilla da S.S.
g) Certificación do nº de conta bancaria cos 20 díxitos para o ingreso da nómina.
Se o/a aspirante non presentase a documentación ou do exame da mesma se infira que carece dalgún dos
requisitos relacionados na Base 3ª, non poderá ser contratado e perderá tódolos seus dereitos, sen prexuízo das
responsabilidades en que houbese podido
16- DEREITO SUPLETORIO E XURISDICIÓN.
O Tribunal poderá resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos necesarios para o bo
desenvolvemento do proceso selectivo.
No non sinalado nas presentes bases, estarase ao establecido na normativa básica sobre selección de persoal ao
servizo da Administración Local e demais normas que resulten de aplicación, estándose aos órganos
competentes da Xurisdición Contencioso-Administrativa para dirimir as controversias que se produzan na
aplicación destas.

Contra a resolución pola que se aproban as bases desta convocatoria, que é definitiva en vía administrativa,
poderán os/as interesados/as interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o Sr. Alcalde-Presidente
do Concello de Burela, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación segundo o
previsto nestas bases ou directamente recurso contencioso administrativo, ante o Xulgado do Contencioso
Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses e na forma prevista na Lexislación reguladora de dita
Xurisdición, sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro que estime procedente.
18.- DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.
Os/as interesados/as autorizan ao Concello de Burela á publicación no taboleiro de edictos e na sede electrónica
do Concello dos datos persoais que consten no expediente da selección e que sexa necesario publicalos de
conformidade con estas bases. A presentación da documentación requirida para participar no proceso de
selección presumirá o consentimento para publicar a información nos termos indicados.
Burela, 20 de maio de 2021.- O ALCALDE, Alfredo Llano García.
R. 1471

Anuncio
EXPEDIENTES 965/2021 E 966/2021. ANUNCIO EXPOSICIÓN O PÚBLICO E COBRANZA S.A.F. ABRIL 2021.
A Xunta de Goberno Local do Concello de Burela en sesión celebrada o día 12 de maio de 2021 acorda a
aprobación inicial do Padrón fiscal do Servizo de Axuda no Fogar correspondente ao mes de abril de 2021 a
través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar por importe de 7.039,02 €, correspondendo
1.089,60 € a libre concorrencia e 5.949,42 € a dependencia. 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 14 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os interesados poderán interpoñer recurso de
reposición ante o alcalde - presidente, no prazo dun mes, contado dende a finalización do período de exposición
pública deste padrón fiscal no Boletín Oficial da Provincia.
Contra a resolución do recurso de reposición, expresa ou tácita, os interesados poderán interpoñer recurso
contencioso- administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, nos prazos sinalados no
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artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa. Non obstante,
poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
Para o cobramento dos mesmos, os contribuíntes teñen domiciliados os recibos, estes seranlles adebedados nas
contas bancarias respectivas. Fíxase como período voluntario de cobramento o prazo de dous meses dende o día
seguinte a publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
A presente publicación, nos dous supostos, de anuncio de exposición ao público dos padróns 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.
Burela, 13 de maio de 2021.- O Alcalde – Presidente, Alfredo Llano García.
R. 1472

Anuncio
Expediente: 652/2021

Así mesmo, e de conformidade co artigo 14 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os interesados poderán interpoñer recurso de
reposición ante a Xunta de Goberno Local, no prazo dun mes, contado dende a finalización do período de
exposición pública deste padrón fiscal no Boletín Oficial da Provincia.
Contra a resolución do recurso de reposición, expresa ou tácita, os interesados poderán interpoñer recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, nos prazos sinalados no
artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa. Transcorrido o
período de pago en voluntaria as débedas co municipio serán esixidas polo procedemento de constrinximento
co correspondente recargo de mora e costas que se produzan.
A falta de pagamento do Canon de Auga da Xunta no período voluntario sinalado suporá a esixencia do mesmo
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola Consellería competente en materia de facenda da
Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación economico-administrativa
ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende esta
notificación.
O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ao abeiro do establecido nos artigos 102 apartado 3 da
Lei 58/ 2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e 23 e 24 do R.D. 939/2005, de 29 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento Xeral de Recadación.
Burela, 14 de maio de 2021.- O ALCALDE, ALFREDO LLANO GARCIA.
R. 1473

CASTROVERDE
Anuncio
Formada, rendida e informada pola Comisión Especial de Contas deste Concello, a conta xeral correspondente
ao exercicio 2020, exponse ao público polo prazo de quince días, contados a partir do seguinte ao da
publicación deste anuncio no B.O. da Provincia.
Durante o dito prazo e oito días máis, os interesados poderán examinalas e formular as reclamacións, reparos
ou observacións que teñan por convenientes, de conformidade co disposto no artigo 212 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais.
Castroverde, 19 de maio de 2021.- O Alcalde, Xosé Mª Arias Fernández.
R. 1474
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Aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o 12 de maio de 2021, o Padrón por
liquidación das taxas do servizo de abastecemento domiciliario de augas, sumidoiros e recollida de lixo, así
como o canón de auga da Xunta de Galicia, correspondente ao Primeiro Bimestre do exercicio 2021, procédese a
apertura do período de información pública por prazo de vinte días hábiles a partir da publicación do presente
edicto no B.O.P. durante o cal todos os interesados poderán consultar o seu contido nas oficinas do Concello e
presentar as alegacións que estimen oportunas. Queda aberto o prazo de cobro en período voluntario por
período de dous meses a computar dende o día seguinte á presente publicación no BOP de Lugo.
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COSPEITO
Anuncio
EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DA APROBACIÓN DO PADRÓN DE CONTRIBUÍNTES POLAS TAXAS DE PRESTACIÓN
DOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO DE AUGA, SUMIDOIROS, RECOLLIDA DOMICILIARIA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS E CANON AUTONÓMICO DE AUGA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE
2021.
En cumprimento do establecido no artigo 62.3. da Lei 58/2003, do 17 de novembro, Xeral Tributaria, o Alcalde –
Presidente mediante Resolución do 19/05/2021 adoptou acordo polo que se aproba o Padrón de contribuíntes
das Taxas pola prestación dos servizos de abastecemento de auga, sumidoiros, recollida domiciliaria de residuos
sólidos urbanos, e canon autonómico de auga correspondentes ao Primer trimestre de 2021 e cuxo contido
literal da parte dispositiva que recolle dito acordo é o seguinte:
“PRIMEIRO. Aprobar o Padrón de contribuíntes polos conceptos de Taxa polo servizo de abastecemento de auga,
sumidoiros e recollida domiciliaria de lixo e canon autonómico de auga cunha cota total de 53.021,19€ (IVE
incluído) correspondente ao 1º trimestre de 2021 e polos seguintes importes desagregados por conceptos
tributarios:
Período

Auga

Lixo

Sumidoiros

Canon
auga

1º T 2021

19.173,34

24.359,33

334,50

7.232,15

de

IVE

TOTAL

1.921,87

53.021,19

Padrón

Período voluntario de cobro

1º Trimestre 2021

Do 27/04/2021 ao 28/06/2021

TERCEIRO. Dispor a apertura dos períodos voluntarios de pago dos referidos padróns e nos períodos indicados
no punto anterior, para a xestión recadatoria dos padróns correspondentes, dando exposición pública ao acordo
mediante anuncio a inxerir no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e no taboleiro de anuncios da Casa
Consistorial do Concello de Cospeito.
CUARTO. Dar conta da presente resolución a Tesourería e Intervención Municipal e ó Pleno da Corporación na
primeira sesión ordinaria que este celebre, en cumprimento do disposto no art. 42 do Real Decreto 2568/1986,
de 28 de novembro, por lo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais.
”
(…).”
CANON DE AUGA
De conformidade co disposto no artigo 49.7. do Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o
Regulamento do canon de auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de auga, faise
constar que o procedemento para o cobro do canon de auga en período voluntario será unitario co seguido para
a recadación dos dereitos que á entidade subministradora correspondan polo servizo de abastecemento de
auga. O contribuínte que a falla de pago no período voluntario sinalado suporá a esixencia do canon de auga
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da
Xunta de Galicia.
RECURSOS
De conformidade co disposto no artigo no artigo 102.3. da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, os
padróns aprobados expóñense ao público nas oficinas do Concello durante o prazo de un mes, contado a partir
da publicación do presente anuncio no BOP que terá carácter e producirá os efectos de notificación colectiva.
Durante o referido prazo os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Igualmente poderán formular no prazo de un mes o recurso de reposición regulado no artigo 14.2. do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais que deberá ser resolto polo órgano competente no prazo de outro mes contado a partir do día
seguinte ao da súa presentación, entendéndose desestimado se transcorrido dito prazo no recaera resolución
expresa, cos efectos xurídicos previsto nos artigo 24 e 25 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas. Contra a resolución do recurso de reposición non pode
interpoñer novamente este recurso, poden os interesados, interpoñer directamente recurso contencioso –
administrativo ante o Xulgado do Contencioso –Administrativo de Lugo no prazo de dous meses desde a
notificación da resolución expresa ou de seis no suposto de desestimación presunta por silencio administrativo.
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Non obstante, poderá utilizar e exercitar calquera outra acción legal que estime pertinente na defensa dos seus
dereitos e intereses lexítimos.
A repercusión do canon de auga poderá ser obxecto de reclamación económico -administrativa ante o órgano
económico –administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo de un mes desde que se entenda
producida a notificación.
FORMA DE PAGAMENTO
1. O pago das débedas tributarias realizarase en período voluntario nos prazos que figuran no presente anuncio
e nas Entidades colaboradoras na recadación deste Concello, nas horas de atención ao público (Caixa Rural
Galega, Santander e Abanca). Transcorridos ditos prazos iniciarase o período executivo de cobro, que
determinará o de devengo dos recargos de constrinximento e os intereses de demora que procedan.
2. Os contribuíntes que non teñan domiciliado o pagamento, recibirán no seu domicilio, dentro do período de
cobro en voluntaria, modelo de liquidación por duplicado exemplar para o seu pagamento en calquera das
entidades financeiras citadas, debendo recabar en caso de extravío, duplicado nos servizos económicos do
Concello antes do remate do referido período. Un dos exemplares debidamente selado pola Entidade financeira
constituirá carta de pago en poder do contribuínte acreditativo da extinción da débeda tributaria.
3. Se así o desexa no momento de efectuar o pago, poderá solicitar da Entidade financeira a domiciliación do
tributo, sen ningún acto de trámite adicional, quedando a partir dese momento incorporado na base de datos
dos padróns sucesivos.
Cospeito, 19 de maio de 2021.- O Alcalde, Armando Castosa Alvariño.
R. 1475

EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DA APROBACIÓN DO PADRÓN DE CONTRIBUÍNTES DA TAXA POLO
APROVEITAMENTO ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA CON ENTRADAS DE VEHÍCULOS E RESERVAS DE VÍA PÚBLICA
DO CONCELLO DE COSPEITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021
En cumprimento do establecido no artigo 62.3. da Lei 58/2003, do 17 de novembro, Xeral Tributaria, mediante
Resolución da Alcaldía aprobou o Padrón de contribuíntes da Taxa por aproveitamentos especiais da vía pública
con entradas de vehículos e reservas de vía pública do Concello de Cospeito correspondente ao exercicio de
2021, e cuxo contido literal da parte dispositiva que recolle dito acordo é o seguinte:
“(…)
PRIMEIRO. Avogar con carácter exclusivo ao presente expediente, a competencia recollida no punto terceiro. 11
da Resolución da Alcaldía núm. 442/2019 do 27 de xullo de delegación de competencias na Xunta de Goberno
Local.
SEGUNDO. Aprobar o padrón da Taxa por polo aproveitamento especial da vía pública con entrada de vehículos
e reserva da vía pública do Concello de Cospeito correspondente ao ano 2021 e as liquidacións que o compoñen
de acordo co seguinte resumo:
Período

Exercicio 2021

Concepto

Taxas vados

Núm. total de
cargos

Núm. cargos
domiciliados

Núm. cargos non
domiciliados

Importe €

Importe €

Importe €

8

0

8

540,00

0,00

540,00

TERCEIRO. Dar conta da presente resolución a Tesourería e Intervención Municipal e ó Pleno da Corporación na
primeira Sesión Ordinaria que este celebre, en cumprimento do disposto no art. 42 do Real Decreto 2568/1986,
de 28 de novembro, por lo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais.
TERCEIRO. Dar conta da presente resolución a Tesourería e Intervención Municipal e ó Pleno da Corporación na
primeira Sesión Ordinaria que este celebre, en cumprimento do disposto no art. 42 do Real Decreto 2568/1986,
de 28 de novembro, por lo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais.
(…)”
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RECURSOS
De conformidade co disposto no artigo no artigo 102.3. da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, os
padróns aprobados expóñense ao público nas oficinas do Concello durante o prazo de un mes, contado a partir
da publicación do presente anuncio no BOP que terá carácter e producirá os efectos de notificación colectiva.
Durante o referido prazo os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Igualmente poderán formular no prazo de un mes o recurso de reposición regulado no artigo 14.2. do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais que deberá ser resolto polo órgano competente no prazo de outro mes contado a partir do día
seguinte ao da súa presentación, entendéndose desestimado se transcorrido dito prazo no recaera resolución
expresa, cos efectos xurídicos previsto nos artigo 24 e 25 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas. Contra a resolución do recurso de reposición non pode
interpoñer novamente este recurso, poden os interesados, interpoñer directamente recurso contencioso –
administrativo ante o Xulgado do Contencioso –Administrativo de Lugo no prazo de dous meses desde a
notificación da resolución expresa ou de seis no suposto de desestimación presunta por silencio administrativo.
Non obstante, poderá utilizar e exercitar calquera outra acción legal que estime pertinente na defensa dos seus
dereitos e intereses lexítimos.
FORMA DE PAGAMENTO

Entidade bancaria

IBAN

Caixa Rural Galega

ES3330700023691138233125

Santander

ES1602388183130660000369

Abanca

ES5720800113183110000014

2. Os contribuíntes que non teñan domiciliado o pagamento, recibirán no seu domicilio, dentro do período de
cobro en voluntaria, modelo de liquidación por duplicado exemplar para o seu pagamento en calquera das
entidades financeiras citadas, debendo recabar en caso de extravío, duplicado nos servizos económicos do
Concello antes do remate do referido período. Un dos exemplares debidamente selado pola Entidade financeira
constituirá carta de pago en poder do contribuínte acreditativo da extinción da débeda tributaria.
3. Se así o desexa no momento de efectuar o pago, poderá solicitar da Entidade financeira a domiciliación do
tributo, sen ningún acto de trámite adicional, quedando a partir dese momento incorporado na base de datos
dos padróns sucesivos.
Cospeito, 19 de maio de 2021.- O Alcalde, Armando Castosa Alvariño.
R. 1476

Anuncio
EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DA APROBACIÓN DO PADRÓN DE CONTRIBUÍNTES DA TAXA POLO
APROVEITAMENTO ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA CON CAIXEIROS AUTOMÁTICOS E OUTROS ELEMENTOS
ANÁLOGOS ADOSADOS AOS EDIFICIOS CON ACCESO DIRECTO A VÍA PÚBLICA CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2021.
En cumprimento do establecido no artigo 62.3. da Lei 58/2003, do 17 de novembro, Xeral Tributaria, mediante
Resolución da Alcaldía do 29/05/2019 aprobou o Padrón de contribuíntes da Taxa por aproveitamentos
especiais da vía pública con caixeiros automáticos e outros elementos análogos adosados aos edificios con
acceso directo a vía pública correspondente ao exercicio 2021, e cuxo contido literal da parte dispositiva que
recolle dito acordo é o seguinte:
“(…)PRIMEIRO. Avogar con carácter exclusivo ao presente expediente, a competencia recollida no punto
terceiro. 11 da Resolución da Alcaldía núm. 442/2019 do 23 de xullo de delegación de competencias na Xunta de
Goberno Local.
SEGUNDO. Aprobar o padrón da Taxa por aproveitamentos especiais da vía pública con caixeiros automáticos e
outros elementos análogos adosados aos edificios e con acceso directo na vía pública correspondente ao ano
2021, e as liquidacións que o compoñen, de acordo co seguinte resume:
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1. O pago das débedas tributarias realizarase en período voluntario nos prazos que figuran no presente anuncio
e nas Entidades colaboradoras na recadación deste Concello que se detallan, nas horas de atención ao público.
Transcorridos ditos prazos iniciarase o período executivo de cobro, que determinará o de devengo dos recargos
de constrinximento e os intereses de demora que procedan.

26

Núm. 117 – mércores, 26 de maio de 2021

Período

Exercicio 2021

Concepto

Taxas caixeiros

BOP Lugo

Núm. total de
cargos

Núm. cargos
domiciliados

Núm. cargos non
domiciliados

Importe €

Importe €

Importe €

1

0

1

438,00

0,00

438,00

TERCEIRO. Dar conta da presente resolución a Tesourería e Intervención Municipal e ó Pleno da Corporación na
primeira Sesión Ordinaria que este celebre, en cumprimento do disposto no art. 42 do Real Decreto 2568/1986,
de 28 de novembro, por lo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais.
(…)”

De conformidade co disposto no artigo no artigo 102.3. da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, os
padróns aprobados expóñense ao público nas oficinas do Concello durante o prazo de un mes, contado a partir
da publicación do presente anuncio no BOP que terá carácter e producirá os efectos de notificación colectiva.
Durante o referido prazo os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Igualmente poderán formular no prazo de un mes o recurso de reposición regulado no artigo 14.2. do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais que deberá ser resolto polo órgano competente no prazo de outro mes contado a partir do día
seguinte ao da súa presentación, entendéndose desestimado se transcorrido dito prazo no recaera resolución
expresa, cos efectos xurídicos previsto nos artigo 24 e 25 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas. Contra a resolución do recurso de reposición non pode
interpoñer novamente este recurso, poden os interesados, interpoñer directamente recurso contencioso –
administrativo ante o Xulgado do Contencioso –Administrativo de Lugo no prazo de dous meses desde a
notificación da resolución expresa ou de seis no suposto de desestimación presunta por silencio administrativo.
Non obstante, poderá utilizar e exercitar calquera outra acción legal que estime pertinente na defensa dos seus
dereitos e intereses lexítimos.
FORMA DE PAGAMENTO
1. O pago das débedas tributarias realizarase en período voluntario nos prazos que figuran no presente anuncio
e nas Entidades colaboradoras na recadación deste Concello que se detallan, nas horas de atención ao público.
Transcorridos ditos prazos iniciarase o período executivo de cobro, que determinará o de devengo dos recargos
de constrinximento e os intereses de demora que procedan.
Entidade bancaria

IBAN

Caixa Rural Galega

ES3330700023691138233125

Santander

ES1602388183130660000369

Abanca

ES5720800113183110000014

2. Os contribuíntes que non teñan domiciliado o pagamento, recibirán no seu domicilio, dentro do período de
cobro en voluntaria, modelo de liquidación por duplicado exemplar para o seu pagamento en calquera das
entidades financeiras citadas, debendo recabar en caso de extravío, duplicado nos servizos económicos do
Concello antes do remate do referido período. Un dos exemplares debidamente selado pola Entidade financeira
constituirá carta de pago en poder do contribuínte acreditativo da extinción da débeda tributaria.
3. Se así o desexa no momento de efectuar o pago, poderá solicitar da Entidade financeira a domiciliación do
tributo, sen ningún acto de trámite adicional, quedando a partir dese momento incorporado na base de datos
dos padróns sucesivos.
Cospeito, 19 de maio de 2021.- O Alcalde, Armando Castosa Alvariño.
R. 1477
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LUGO
Anuncio
A Xunta de Goberno Local, en sesión que tivo lugar o día 12-05-2021, adoptou o acordo relativo á “Aprobación
definitiva do proxecto de compensación do único polígono do PERI 5.3 (UI-6 do PEPRI) do PXOM vixente”, cuxa
parte dispositiva é do seguinte teor literal:
“PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente o “PROXECTO DE COMPENSACIÓN DO ÚNICO POLÍGONO DO PERI 5.3 (UI-6
DO PEPRI) DO PXOM VIXENTE”, presentado por don José Manuel Millares Pérez na súa calidade de Presidente da
Xunta de Compensación do devandito polígono, ao abeiro do disposto nos artigos 125.3 e 106 da Lei 2/2016, do
10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG). Debendo posteriormente, unha vez firme en vía administrativa,
procederse a súa inscrición no Rexistro da Propiedade en virtude do establecido nos artigos 107.3 da LSG e 272
do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o seu regulamento (RLSG).
SEGUNDO.- Publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia en virtude do establecido no artigo 220.2-c) do
RLSG e proceder a súa notificación aos interesados no expediente para o seu coñecemento e oportunos efectos,
significándolles que contra el poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Lugo (art. 8 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa, segundo redacción dada pola disposición adicional décimo cuarta da Lei Orgánica
19/2003, do 23 de decembro, de modificación da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial), no
prazo de DOUS MESES, a contar dende o día seguinte ao da recepción da presente notificación (art. 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa). Non obstante o anterior, e con
carácter previo, contra a devandita resolución poderán interpoñer o recurso potestativo de reposición previsto
no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ante o órgano que o ditou e no prazo de UN MES, contado así
mesmo dende o día seguinte ao da notificación do presente acto. No caso de que se interpuxese o recurso de
reposición non poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se
produza a desestimación do devandito recurso de reposición tal e como establece o artigo 123 da Lei 39/2015.”

R. 1479

MONFORTE DE LEMOS
Anuncio
En cumprimento do artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais e o artigo 3 do Real decreto 243/1995, do 17 de febreiro, polo
que se ditan normas para a xestión do imposto sobre actividades económicas e se regula a delegación de
competencias en materia de xestión censal do devandito imposto, as matrículas do imposto sobre actividades
económicas do exercicio 2021 póñense a disposición do público no Concello de Monforte de Lemos, dende o
día 1 ao 15 de xuño de 2021.
Contra os actos administrativos de inclusión, exclusión ou alteración de datos censais cabe interpoñer no prazo
dun mes a contar dende o inmediato seguinte ao da finalización do período de exposición da matrícula, recurso
de reposición ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria ou reclamación económico administrativo ante
o Tribunal Económico Administrativo Rexional.
Monforte de Lemos, 18 de maio de 2021.- O alcalde – presidente, José Tomé Roca.
R. 1480

RIBAS DE SIL
Anuncio
Aprobados por Decretos da Alcaldía de data 13 de maio de 2021 os padróns do SAF do mes de abril de 2021 e
1º Trimestre de 2021 do servizo de abastecemento de auga, canon, sumidoiros e recollida de lixo, por medio do
presente expóñense ao público por prazo de 15 días, contados a partir do día seguinte ó da súa inserción no
BOP ao obxecto de que poidan ser examinados e presentar as reclamacións que estimen pertinentes,
considerándose definitivamente aprobados se, transcorrido o prazo de exposición pública, non se formulara
ningunha reclamación contra os mesmos.
Contra o acordo de aprobación dos devanditos padróns poderán interpoñerse recurso de reposición ante o
propio alcalde polo prazo de un mes, contado dende o día inmediato seguinte ó de finalización do período de
exposición ó público. Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición poderá interpoñerse
recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei reguladora da
referida xurisdición. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-
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administrativa ante o órgano correspondente da Xunta de Galicia no prazo dun mes dende que se entenda
producida a notificación.
O mesmo tempo establecese un período de cobranza en fase de ingreso voluntario de dous meses. Transcorrido
o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria; procedéndose a súa recadación pola vía administrativa de
constrinximento, a través do Servizo de Recadación da Deputación de Lugo de acordo co establecido no artigo
161 da devandita Lei. No tocante ao canon da auga, a falta de pago no período voluntario suporá a súa exixencia
directamente pola vía de constrinximento pola Consellería competente en materia de Facenda da Xunta de
Galicia.
A presente publicación, no suposto de exposición ó público do padrón e anuncio de cobranza, ten o carácter de
notificación colectiva ó amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria.
Ribas de Sil, 20 de maio de 2021.- O alcalde, Miguel Angel Sotuela Vega.
R. 1481

TRABADA
Anuncio
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario de fecha 21 de abril de 2021, sobre el expediente de modificación de créditos del Presupuesto en vigor,
en la modalidad de suplemento de crédito, que se hace público con el siguiente contenido:

Aplicación Orzamentaria

920

61900

Descrición

Suplemento de Crédito

Rehabilitación de la envolvente termica en los
edificios municipals de la Guardería y de la Camara
Agraria

17.378,41

TOTAL

17.378,41

Esta modificación finánciase con cargo ao remanente líquido de Tesouraría resultante da liquidación do exercicio
anterior, nos seguintes termos:
Altas en concepto de ingresos:
Aplicación: económica
Cap.

Art.

Conc

8

70

00

Descripción

Remanente líquido de tesourería
TOTAL INGRESOS

Euros

17.378,41
17.378,41

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Trabada, 19 de maio de 2021.- A Alcaldesa, Mayra García Bermúdez.
R. 1482
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Anuncio
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario de fecha 21 de abril de 2021, sobre el expediente de modificación de créditos del Presupuesto en vigor,
en la modalidad de crédito extraordinario, que se hace público con el siguiente contenido:
Altas en aplicacións de gastos

Aplicación Orzamentaria
430

470.00

Descrición

Crédito extraordinario

Subvencións e axudas directas para o sector da
restauración no Concello de Trabada.

15.000,00

TOTAL

15.000,00

Esta modificación finánciase con cargo ao remanente líquido de Tesouraría resultante da liquidación do exercicio
anterior, nos seguintes termos:

Cap.

Art.

Conc

8

70

00

Descripción

Remanente líquido de tesourería para gastos xerais
TOTAL INGRESOS

Euros

15.000,00
15.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Trabada, 19 de maio de 2021.- A Alcaldesa, Mayra García Bermúdez.
R. 1483

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 2 LUGO
Anuncio
D. DAVID SANTOS RIO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 002 de LUGO, HAGO
SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 21/2019 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. RAMON LOPEZ GAYOSO contra TALLERES ROBRA S C, JOSE PARGA SANCHEZ, PABLO RODRIGUEZ
DOBAO sobre ORDINARIO, se ha dictado diligencia de ordenación de fecha 5/03/2020 que dice literalmente:
“El anterior escrito únase, y visto el carácter inembargable de la pensión por la cuantía que consta en la
averiguación patrimonial, así como la falta de identificación de otra entidad pagadora, requiérase a la mercantil
“DESGUACE DE ARBOL-O SANTO” para que indique si el ejecutado D. JOSÉ PARGA SÁNCHEZ presta servicios para
ella y, en caso afirmativo, exprese la cuantía que percibe.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
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cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles
siguientes a su notificación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con
expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a JOSÉ PARGA SÁNCHEZ (TALLERES ROBRA SC), en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En LUGO, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 1484

XULGADO DO SOCIAL N.º 3 LUGO
Anuncio

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000037/2021 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de DOÑA MARIA ESTHER LOMBAO RODRIGUEZ, contra DOÑA SONIA GARCIA GONZALEZ,
“GONZALEZ Y GONZALEZ, S. C.”, sobre ORDINARIO, se ha dictado DECRETO, en fecha 13.05.21, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Acuerdo el embargo y precinto del bien mueble de propiedad del apremiado DOÑA SONIA GARCIA GONZALEZ,
que a continuación se describe con los siguientes datos de identificación:- Matrícula: 1173CBF.- Marca:
CITROEN.- Modelo: XANTIA 20HDI90 ATRAC.- Nº de Bastidor/nº de chasis, en su caso: VF7X1RHYF72333711.Líbrese y remítase directamente y de oficio mandamiento por duplicado al Ilustre Sr. Registrador de Bienes
Muebles Provincial, sección de Automóviles y otros vehículos de motor obrante en el mismo, para que practique
el asiento que corresponda relativo al embargo trabado sobre el vehículo indicado, se expida certificación de
haberlo hecho, de la titularidad que conste del bien y, en su caso, de sus cargas y gravámenes, advirtiéndose
que deberá comunicar a este Órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo
anotado (art. 255 LJS) y debiéndose devolver un ejemplar debidamente cumplimentado.-Remítase, asimismo el
mandamiento por fax al Registro de Bienes Muebles a fin de que extienda el correspondiente asiento de
presentación.- Ofíciese a la Unidad Administrativa correspondiente para la efectividad del precinto y conveniente
depósito.- Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso
los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de
comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o
similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a
juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a "GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, S. C." Y DOÑA SONIA GARCÍA
GONZÁLEZ, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En LUGO, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 1485
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Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº
003 de LUGO, HAGO SABER:

