Concello de Baralla

Vistas as bases que rexerán o procedemento de selección para a contratación de persoal
laboral temporal e media xornada, TRES (3) PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS do
Concello de Baralla, ao abeiro do programa de “Fomento do Emprego” (Plan Provincial
Único de Cooperación cos concellos 2020, da Deputación de Lugo).

Remitidas as citadas bases á Deputación Provincial de Lugo, e manifestada esta a súa
conformidade coas mesmas.

Segundo.- Autorizar o gasto con cargo ás partidas correspondentes do vixente
orzamento municipal.
Terceiro.- Publicar a convocatoria na páxina web do Concello de Baralla
www.concellobaralla.es
ANEXO I

DECRETO

ELISA MUÑOZ ÁLVAREZ (2 para 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Data de Sinatura: 19/02/2021
HASH: 45109c5b85b715b824fc5aa747fdd62e

Primeiro.- Aprobar as bases reguladoras da convocatoria de selección (que figuran no
Anexo a esta resolución), para a contratación de tres (3) postos de traballo de peóns de
obras públicas, a media xornada e por un prazo de 6 meses.

Número: 2021-0020 Data: 19/02/2021

No uso das facultades que me son conferidas pola vixente lexislación de réxime local
(artigo 21.1 g) da Lei 7/85) e en orde a garantir o cumprimento dos principios de
igualdade, mérito e capacidade, polo presente RESOLVO:

BASES REGULADORAS DA SELECCIÓN E CONTRATACIÓN
LABORAL
TEMPORAL DE 3 PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS, AO ABEIRO DO PROGRAMA
“FOMENTO DO EMPREGO” (PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS
CONCELLOS 2020, DA DEPUTACIÓN DE LUGO).
PRIMEIRA.- OBXECTO DA CONVOCATORIA
Constitúe o obxecto da convocatoria, conforme ao previsto nas Bases Reguladoras do Plan
Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2020, a contratación con carácter temporal e
media xornada de TRES (3) PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS.
SEGUNDA.- FUNCIÓNS E MODALIDADE E DURACIÓN DO CONTRATO
2.1-As tarefas que desenvolverá o persoal que se contrate ao abeiro deste programa son :
-Labores de conservación do medio ambiente: tales como conservación de parques e xardíns
públicos, xestión de residuos urbanos, mantemento e reparación de alumeado público.
Concello de Baralla
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MIGUEL GONZALEZ PIÑEIRO (1 para 2)
ALCALDE - PRESIDENTE
Data de Sinatura: 19/02/2021
HASH: 68beeb9ae0fb05ef044a94e1915d0e29

DECRETO ALCALDÍA.-

Concello de Baralla
-Tarefas de apio para garantir o abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e
tratamento de augas residuais.
-Traballos de mellora e mantemento da infraestrutura viaria.
-Labores de salubridade pública no que ao cemiterio e actividades funerarias se refire.
2.2- A modalidade dos contratos laborais será de duración determinada regulada no artigo 15.1
do Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto
Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro.
2.3- A duración temporal dos contratos será de 6 meses.
TERCEIRA.- REQUISITOS DOS/AS ASPIRANTES.

b) Capacidade funcional: non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou
psíquica incompatible co desempeño das tarefas do emprego a que se aspira.
As persoas que resulten seleccionadas achegarán antes da sinatura do contrato, certificación
médica ou equivalente, acreditativa de non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o
desempeño das correspondentes funcións
A condición de discapacitado e a súa compatibilidade acreditarase coa oportuna certificación.
c) Idade: ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación
forzosa.
d) Habilitación: non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera
das Administracións Públicas, ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades
Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos
públicos por resolución xudicial, para o acceso a corpos ou escalas de persoal funcionario, ou
para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso de persoal laboral, no que fora
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non encontrarse inhabilitado
ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que
impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.

Concello de Baralla
Avda. Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla. 27680 Lugo. Tfno. 982363303. Fax: 982363221

2

Número: 2021-0020 Data: 19/02/2021
Cod. Validación: 5JMGY2DNLRNS26KD5AL6MZP5S | Corrección: https://baralla.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 11

a) Nacionalidade:
a.1) Ter a nacionalidade española.
a.2) Ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún Estado en
que, en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por
España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
a.3) Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e
dos nacionais doutros Estados membros da Unión Europea, e dos nacionais dalgún Estado ao
cal, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por
España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, sempre que non estivesen
separados de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións poderán participar os seus
descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores
de 21 anos ou maiores de dita idade dependentes.

DECRETO

Para ser admitido/a no proceso selectivo, os aspirantes deberán reunir , na data de remate do
prazo de presentación de solicitudes, os seguintes requisitos:

Concello de Baralla
e) Titulación: Non se esixe estar en posesión de ningunha das titulacións do sistema educativo.
f) Estar en posesión do carné de conducir.
g) É imprescindible que as persoas a contratar a través deste programa produzan novas
contratación no Concello de Baralla, polo que a situación o procedencia dos candidatos debe
provir de situación de desemprego ou de mellora de emprego con independencia de que a
xornada laboral sexa parcial ou completa.
Para poder participar os candidatos deberán presentar a tarxeta de demandante de emprego ou
mellora de emprego para os casos anteriormente mencionados.

Xunto coas instancias solicitando participar no proceso, deberá presentarse a seguinte
documentación, orixinal ou copia compulsada:
a) Fotocopia do documento nacional de identidade, pasaporte ou tarxeta de residencia.
b) Declaración responsable, asinada polo/a aspirante, de non estar afectado/a por ningún
dos motivos de incompatibilidade recollidos na lexislación vixente sobre
incompatibilidades do persoal ao servizo das administración públicas e de non ter sido
separado/a do servizo de calquera das administración públicas ou dos órganos
constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas por expediente
disciplinario ou resolución xudicial firme nin encontrarse en inhabilitación absoluta ou
especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, ou para exercer
función similares ás que se desempeñaba no caso do persoal laboral, segundo o modelo
que figura nestas bases como Anexo I.
c) No caso de ser nacional doutro Estado, declaración responsable, asinada polo/a
aspirante, de non estar afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidades
recollidos na lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das
administracións públicas e de non estar inhabilitado/a ou en situación equivalente que
impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.
d) Fotocopia da documentación acreditativa dos méritos que os/as aspirantes aleguen para
a súa valoración no concurso. A falta de acreditación dos méritos alegados na
correspondente instancia, determinará a imposibilidade de valoración dos mesmos.
e) Certificación, de ser o caso, acreditativa do grao de discapacidade.
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DECRETO

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados dende a
publicación do anuncio de convocatoria na páxina web do concello de Baralla
www.concellobaralla.es
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4.1. A solicitude para tomar parte nas correspondentes probas selectivas axustarase ó modelo
que figura como Anexo I ás presentes Bases, que se facilitará no Rexistro Xeral do Concello e
na páxina web do Concello de Baralla www.concellobaralla.es , dirixida ao Sr. Alcalde do
Concello de Baralla.

Número: 2021-0020 Data: 19/02/2021

CUARTA .- SOLICITUDES

Concello de Baralla
f) Tarxeta de demandante de emprego ou de mellora de emprego.
g) Fotocopia do carné de conducir.
4.2 As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral de entrada do concello de Baralla.
Poderanse, así mesmo, remitir na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Publicas.
Se a solicitude se presentara fora do rexistro do Concello de Baralla, e co fin de axilizar os
trámites, se deberá remitir unha comunicación ao fax do concello (982363221) ou ao correo
electrónico concellobaralla@concellobaralla.es
antes da data de expiración do prazo,
comunicando a presentación da solicitude, co selo de Correos ou do rexistro correspondente.

No caso de non haber excluídos ou de habelos non presentar reclamacións, a lista provisional
elevarase a definitiva automaticamente.
O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lles recoñeza aos interesados a
posesión dos requisitos esixidos no procedemento que se convoca.
Cando da documentación que debe presentarse, no caso de superar o procedemento selectivo,
se desprenda que non posúen algún dos requisitos, os/as interesados/as decaerán en todos os
dereitos que puidesen derivar da súa participación no procedemento.
SEXTA.- TRIBUNAL CUALIFICADOR.
O tribunal estará constituído por un número impar de membros, funcionarios de carreira ou
persoal laboral fixo, non inferior a cinco, debendo designarse o mesmo número de suplentes, un
dos cales actuará coma presidente e outro coma secretario do tribunal e terá a seguinte
composición:
Presidente: Un funcionario de carreira ou persoal laboral pertencente a grupo de clasificación
profesional de titulación igual ou superior ao esixido para o acceso á praza convocada.
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Esta resolución publicarase no Taboleiro de Edictos e na páxina web do Concello , sinalándose
un prazo de dous (2) días hábiles contados a partires do seguinte ao da publicación da resolución
para que os aspirantes excluídos poidan emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a
exclusión.
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Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución, no prazo máximo
de dez días que conterá:
- A lista provisional de admitidos e excluídos xuntamente coas causas que motivaron a
exclusión.
- A designación do tribunal cualificador e a data da súa constitución.
- A data, hora e lugar de realización das probas de oposición.

DECRETO

QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Concello de Baralla
Secretario: a da Corporación ou persoa que faga as súas veces.
Vogais: Tres funcionarios de carreira ou persoal laboral dunha administración local designados
pola alcaldía e pertencentes ao grupo de clasificación profesional de titulación igual ou superior
ao esixido para o acceso á praza convocada.
Na designación dos membros do tribunal garantírase a súa composición paritaria entre homes e
mulleres, con só unha diferenza de un entre ambos os dous sexos, ó ser a súa composición
impar.

O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a presenza, cando menos, de tres dos seus
membros.

O procedemento de actuación do tribunal axustarase ao disposto na Lei 40/2015, de 1 de
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, levantando de cada sesión acta, que se
autorizará, coa sinatura do secretario e co visto e prace do Presidente.
Os tribunais poderán dispoñer a incorporación de asesores especialistas para as probas en que
así o estimen necesario ou conveniente. Os ditos asesores, actuarán con voz e sen voto,
limitándose ao exercicio das especialidades técnicas en base ás cales colaboran no respectivo
tribunal.
O tribunal resolverá, por maioría de votos dos seus membros presentes, tódalas dúbidas e
propostas que se produzan para a aplicación das normas contidas nestas bases, e estará facultado
para resolver as cuestións que poidan suscitarse durante a realización das probas, así como
adoptar as medidas necesarias.
SÉPTIMA.- PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN
O procedemento de selección será o concurso-oposición.
7.1) FASE DE OPOSICIÓN (puntuación máxima 10 puntos).
Realización dun exercicio que consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo test, de
10 preguntas con respostas alternativas das que só unha será correcta, baseadas no contido do
programa da convocatoria relacionado no ANEXO III, durante un período de 30 minutos.

Concello de Baralla
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DECRETO

En todo caso requírese a asistencia do presidente e do secretario ou dos que legalmente os
substitúan.
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Así mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorran neles
algunha das circunstancias previstas nas presente base, conforme o artigo 24 da Lei 40/2015, de
1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Número: 2021-0020 Data: 19/02/2021

Os membros dos tribunais deberán absterse de intervir, notificándollo á autoridade convocante,
cando concorran neles, circunstancias das previstas no 23 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público.

Concello de Baralla
As respostas correctas valoraranse cada unha con 1 punto e as non contestadas ou contestadas
incorrectamente non penalizarán.
7.2) FASE DE CONCURSO (puntuación máxima 5 puntos).
Rematada a fase de oposición procederase á valoración de méritos dos aspirantes que superaron
a proba.




0,25 puntos por cada mes completo traballado nunha administración local,
como funcionario ou como laboral, en postos iguais ou similares ao que aspira.
0,15 puntos por cada mes completo traballado en calquera outra administración
pública, como funcionario ou laboral, en postos iguais ou similares ao que
aspira.
0,12 puntos por cada mes traballado na empresa privada, en postos iguais ou
similares ao que aspira.

Os méritos alegados polos aspirantes acreditaranse do seguinte xeito:




Os servizos prestados nas administracións públicas, acreditaranse mediante informe de
vida laboral acompañado de certificación, expedida pola autoridade ou funcionario
competente, donde conste o tempo de traballo na categoría a que se opta.
Aqueles aspirantes que traballaron no Concello de Baralla, unicamente terán que facelo
constar e non terán que presentar a certificación a que fai referencia este paragrafo
Os servizos prestados nas empresas privadas, acreditaranse mediante informe de vida
laboral acompañado de os documentos orixinais ou copias compulsadas dos contratos
acreditativos da relación laboral do aspirante.
En todo caso, dos citados documentos deberá desprenderse as funcións e tarefas
realizadas.

b) Formación (máximo 2 puntos).
c)
Valoraranse os títulos e cursos de formación e perfeccionamento recibidos, sempre que se
atopen relacionados coas funcións a desenvolver e organizados, ben por unha Administración
Pública ou organismos ou institución dependentes das administración públicas homologadas:





Por cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,10 puntos.
Por cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,20 puntos.
Por cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,30 puntos.
Por cursos de máis de 100 horas de duración: 0,50 puntos.

Non se valoraran os cursos que non especifiquen o número de horas.

Concello de Baralla
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DECRETO

Os servizos prestados a tempo parcial computaranse de forma proporcional ós prestados a
xornada completa.
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a) Experiencia profesional ( máximo 3) puntos.

Concello de Baralla
Valoraranse en todo caso os cursos sobre prevención de riscos laborais e seguridade e hixiene no
traballo.
No suposto de que a duración do curso se exprese en días, establécese unha equivalencia de 5
horas por cada día de curso.
Forma de acreditar os méritos: Deberá presentar o título ou certificación expedido pola entidade
pública que o impartiu e/ou financiou, acreditativo da súa realización.
Os servizos prestados e cursos que a xuízo do Tribunal non estean debidamente acreditados ou
non teñan relación coas funcións propias do posto de traballo obxecto da presente convocatoria
non serán puntuados.

A puntuación total de cada aspirante no proceso selectivo virá determinada pola suma dos
puntos acadados na fase do concurso e na fase da oposición.

De persistir o empate resolverase a favor dos aspirantes que acaden maior número de puntos no
primeiro, segundo e terceiro apartado, sucesivamente, da fase do concurso. Se persiste o empate,
resolverase por sorteo público.
O Tribunal publicará, no Taboleiro de Edictos e na páxina web do Concello, a relación dos
candidatos, por orden da puntuación obtida, coa indicación da puntuación acadada en cada unha
das fases do proceso selectivo e elevará ao Alcalde a proposta dos candidatos pola súa orde de
prelación aos efectos da provisión do posto.

DECRETO

En caso de empate de puntuacións resolverase a favor dos aspirantes que acaden maior número
de puntos na fase de oposición.

Número: 2021-0020 Data: 19/02/2021

OITAVA.- CUALIFICACIÓN FINAL E PROPOSTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

Non obstante, para o caso de que se produza a renuncia dos aspirantes seleccionados, con
anterioridade ou despois de celebrar o correspondente contrato laboral, así como para a
cobertura de posibles baixas, substitucións, etc, o órgano de selección elaborará unha lista de
reserva, co fin de asegurar a cobertura do posto.
NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
Os candidatos propostos para ser contratados deberán achegar no prazo de cinco (5) días
naturais, a seguinte documentación, agás que xa a presentara anteriormente xunto coa instancia
de participación:
-

Certificación médica na que se faga constar expresamente que o aspirante reúne a
capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do posto de traballo. Esta
certificación non poderá ter una antigüidade superior aos tres (3) meses anteriores ao
dia de remate do prazo de presentación de instancias, acreditativo de posuír a
capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais da praza á que se
Concello de Baralla
Avda. Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla. 27680 Lugo. Tfno. 982363303. Fax: 982363221
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Concederase un prazo de 2 días hábiles, a contar desde a publicación para a presentación de
reclamacións.

Concello de Baralla
aspira, e no que se fará constar que non se padece enfermidade ou limitación física ou
psíquica incompatible coas funcións do posto.
-

Copia compulsada da tarxeta da Seguridade Social.

A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta base e agás nos
casos de forza maior ou cando do exame da mesma dedúzase que carecen dalgún dos requisitos
sinalados na base 3ª, non poderán ser contratados sen prexuízo da responsabilidade en que
incorresen por falsidade na solicitude de participación. Neste caso procederase a notificar ao
candidato que obtivese a seguinte maior puntuación para que aporte a referida documentación,
procedéndose do mesmo xeito que no suposto anterior.

Á vista da proposta do Tribunal Cualificador e constatado que os aspirantes acreditaron os
requisitos esixidos para o contrato, o Alcalde-Presidente resolverá o procedemento selectivo e
procederá á formalización dos contratos laborais temporais a tempo parcial, segundo o previsto
na lexislación laboral aplicable.
DECIMO PRIMEIRA-.INCIDENCIAS E LEXISLACIÓN APLICABLE

En todo o non previsto nestas bases, serán de aplicación ás probas selectivas as seguintes
disposicións:
-Bases reguladoras do Plan Provincial Único de cooperación cos Concellos da Deputación
Provincial de Lugo 2020.

DECRETO

O tribunal queda facultado para resolver as dúbidas que se presentaren e tomar os acordos
necesarios para a boa orde do proceso selectivo, en todo canto non estea previsto nestas bases.

Número: 2021-0020 Data: 19/02/2021

DECIMA. RESOLUCIÓN E FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

-Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por
Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 13 de xuño (naquelas disposicións básicas).
-Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei do Estatuto dos Traballadores.
-Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións
Publicas.
-Lei 10/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
- Lei 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública (na aquelas
disposicións aínda vixentes e que sexan básicas).
- Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e os programas
mínimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios da Administración
Local.
Concello de Baralla
Avda. Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla. 27680 Lugo. Tfno. 982363303. Fax: 982363221
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-Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de réxime local.

Concello de Baralla
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso
do persoal ó servizo da Administración do Estado e demais disposicións aplicables.
DÉCIMO SEGUNDA.- IMPUGNACIÓN.
Estas bases, a súa convocatoria e cantos actos administrativos deriven da mesma, así como as
actuacións do Tribunal poderán ser impugnadas polos interesados nos casos e na forma
establecida na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE.
PRIMEIRO.- Que coñezo na súa integridade as bases que rexen a convocatoria e que reúno
todas as condicións esixidas polas mesmas para participar neste proceso selectivo.
SEGUNDO.- Que non estou afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos
na lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións
públicas, que non padezo enfermidade ou defecto físico/psíquico, que me impida o desempeño
das funcións ou tarefas correspondentes á praza á que opto e que non estou separado/a, mediante
expediente disciplinario do servizo ó Estado, ás Comunidades Autónomas ou ás Entidades
Locais, nin inhabilitado para o exercicio das funcións públicas.
TERCEIRO.- Que autorizo ó Concello do Baralla para a publicación dos meus datos persoais
(nome, apelidos e D.N.I.) e das posibles causas de exclusión, no taboleiro de anuncios do
concello e calquera outro medio que se estime, ao ser a publicidade un dos principios legais que
debe observarse nos procedementos de selección.
CUARTO.- Que alego e acredito os seguintes méritos que se relacionan no Anexo II, que se
achega coa presente solicitude.
Polo exposto SOLICITO ser admitido/a a participar no referido procedemento, presentando a
documentación seguinte:
(TACHAR O QUE PROCEDA)
o Fotocopia do DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia
o Fotocopia da Tarxeta de demandante de emprego
Concello de Baralla
Avda. Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla. 27680 Lugo. Tfno. 982363303. Fax: 982363221
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DECRETO

Enterado/a da convocatoria pública realizada polo Concello de Baralla para a contratación
laboral temporal a tempo parcial de 3 prazas de PEÓNS OBRAS PÚBLICAS

Cod. Validación: 5JMGY2DNLRNS26KD5AL6MZP5S | Corrección: https://baralla.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 9 a 11

D/ª......................................................................................................................con
D.N.I.
nº................................ con enderezo (para efectos de notificacións)
na R/..............................................................................nº....................piso...........................
C.Postal........................Localidade....................................................................................
Municipio..............................Provincia......................Teléfono...............................,
correo
electrónico............................

Número: 2021-0020 Data: 19/02/2021

ANEXO I -MODELO DE SOLICITUDE

Concello de Baralla
o

Fotocopia do Permiso de conducir en vigor.

……………………., ...... de.................de 2021
O/A solicitante,
Asdo.:____________________________________

Os datos facilitados serán tratados nos ficheiros de datos dos expedientes e procedementos
titularidade do CONCELLO DE BARALLA para o exercicio das función e competencias
atribuídas ó CONCELLO DE BARALLA na lexislación vixente. Os INTERESADOS poderán
exercer os dereitos establecidos na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de
datos de carácter persoal, coas limitacións establecidas legalmente, ó tratarse de datos que obran
nos expedientes e procedementos que xestiona a Administración Pública Municipal, no Rexistro
Xeral do Concello, na dirección Rúa Evaristo Correa Calderón 58, 27680, Baralla (Lugo).

DECRETO

NEXO II. VALORACIÓN DE MÉRITOS
NOME E APELIDOS: ______________________________________
DNI. núm.:________________
A.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
Período
Desde

Ata

Total
Días

Xornada(%)

B.- CURSOS DE FORMACIÓN.
Concello de Baralla
Avda. Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla. 27680 Lugo. Tfno. 982363303. Fax: 982363221
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Meses

Anos
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Administración
Local/
outras
Administracións Categoría
Públicas/
Empresa

Número: 2021-0020 Data: 19/02/2021

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BARALLA

Concello de Baralla
Nº horas

Tema 1
Cocemento de materiais e ferramentas utilizadas no servizo de limpeza viaria e desbroce de
camiños públicos.
Tema 2
Sinalización vial en traballos de roza de cunetas.
Tema 3
Seguridade e saúde nos traballos de protección individual. Métodos xerais de protección de
accidentes. Primeiros auxilios ao accidentado.
Tema 4
Maquinaria, útiles e ferramentas do peón de obras.
Tema 5
Concello de Baralla. Situación Xeográfica, Parroquias, Barrios e vías de comunicación, Turismo
e Patrimonio.

Mándao e asínao o Sr. Alcalde, D. Miguel González Piñiero.
Pola secretaría tómase razón para a súa transcrición no Libro de Resolucións aos efectos
de garantir a súa integridade e autenticidade.

Concello de Baralla
Avda. Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla. 27680 Lugo. Tfno. 982363303. Fax: 982363221
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DECRETO

ANEXO III.-TEMARIO

Número: 2021-0020 Data: 19/02/2021

Impartido por:
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Denominación

