
 

LUNS, 31 DE OUTUBRO DE 2022 N.º 249 

CONCELLOS 

ABADÍN 

Anuncio 

Exposición pública e anuncio de cobranza – Padrón Fiscal Servizo de Axuda no Fogar 

A Xunta de Goberno Local do Concello de Abadín en sesión celebrada o 20.10.2022 aprobou inicialmente o 

Padrón Fiscal do Servizo de Axuda no Fogar correspondente aos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2022, 

tanto na modalidade básica como de dependencia. 

Segundo o disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, por medio do 

presente ponse en coñecemento dos contribuíntes obrigados ao seu pagamento, que dispoñen dun prazo de 

QUINCE (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 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, os interesados poderán interpoñer recurso de 

reposición ante o Alcalde - Presidente, no prazo de UN (1) mes, contado desde a data de finalización do período 

de exposición pública deste padrón fiscal no Boletín Oficial da Provincia. Contra a resolución do recurso de 

reposición, non caberá de novo dito recurso. 

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. Non obstante, 

poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.  

Anuncio de cobranza 

De conformidade co disposto no artigos 24 e 25 do Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba 

o Regulamento Xeral de Recadación, fíxase como prazo de ingreso, en período voluntario, DOUS (2) meses a 

contar dende o día ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.  

Para o cobramento dos mesmos, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles cargados 

nas contas bancarias designadas. Para os demais contribuíntes, os recibos seranlles enviados ó enderezo fiscal 

do suxeito pasivo por correo postal para que poidan efectuar o seu pagamento en calquera oficina das entidades 

bancarias radicadas no termo municipal.  

Transcorrido o prazo de pagamento en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a 

esixencia dos xuros de demora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 

58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e no seu caso, das costas do procedemento. 

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 

devandita Lei  58/2003.  

Abadín, 24 de outubro de 2022.- O Alcalde, José María López Rancaño. 

R. 3066 

 

ANTAS DE ULLA 

Anuncio 

NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LIQUIDACIÓNS E ANUNCIO DE COBRANZA 

 Unha vez aprobados definitivamente por Resolución de Alcaldía de data 25 de outubro de 2022, o Padrón da 

Taxa pola prestación do Servizo de Subministración de Auga, correspondente ao exercicio 2019, no que se 

inclúe o canon da auga, e o Padrón da Taxa sobre prestación dos Servizos de Rede de Sumidoiros, 
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correspondente ao exercicio 2019, para os efectos tanto da súa notificación colectiva, nos termos que se 

deducen do artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, como da submisión dos mesmos 

a trámite de información pública, por medio deste anuncio expóñense ao público no taboleiro municipal de 

edictos, por un prazo de un mes, a contar desde o día seguinte ao da publicación do presente edicto no Boletín 

Oficial da Provincia de Lugo, co fin de que aqueles que se consideren interesados poidan formular todas as 

observacións, alegacións ou reclamacións que teñan por convenientes.  

Contra o acto de aprobación dos devanditos padróns e/ou liquidacións contidas neles poderase interpor un 

recurso previo de reposición ante a Alcaldía-Presidencia no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da 

finalización da exposición pública, de acordo co establecido no artigo 14 do texto refundido da Lei reguladora 

das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. 

Conforme o establecido no artigo 62.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ponse en 

coñecemento dos contribuíntes que se procederá ao cobramento en período voluntario da Taxa pola prestación 

do Servizo de Subministración de Auga, correspondente ao exercicio 2019, no que se inclúe o canon da 

auga, e da Taxa sobre prestación dos Servizos de Rede de Sumidoiros, correspondente ao exercicio 2019. 

- Prazo de ingreso (en período voluntario): do 27 de outubro de 2022 ao 27 de decembro de 2022, ambos 

inclusive. 

- Modalidade de cobro: mediante ingreso en calquera das seguintes contas bancarias: ES49 2080 0166 1131 

1000 0082 (Abanca). 

Con carácter xeral poderá usarse como forma de pagamento a domiciliación bancaria. 

 Lugar de ingreso: entidades financeiras anteriormente relacionadas. 

 Días e horas de ingreso: días hábiles, de luns a venres, das 10:00 ás 14:00 horas. 

Os contribuíntes que reciban o aviso de pagamento poderán pagalo presentando o aviso nas oficinas das 

entidades financeiras anteriormente relacionadas.  

 Unha vez transcorrido o prazo de ingreso voluntario sen que se satisfaga a débeda, iniciarase o período 

executivo, de acordo co tenor dos artigos 26, 28 e 161 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, o 

que determinará a esixencia dos xuros de mora, así como a das recargas que correspondan e, se é o caso, dos 

custes do procedemento de constrinximento. 

No tocante ao canon da auga, advírtese que a falta de pago no período voluntario sinalado suporá a súa 

esixencia directamente pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta 

de Galicia. Así mesmo, faise constar que a repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación 

económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia, no 

prazo de un mes dende que se entenda producida a notificación. 

Antas de Ulla, 25 de outubro de 2022.- O Alcalde, Javier Varela Pérez. 

R. 3067 

 

BALEIRA 

Anuncio 

ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR NO CONCELLO DE BALEIRA.  

De conformidade co oficiado a este Concello pola  da Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, procedése á  convocatoria   para a elección de  Xuiz de Paz titular deste Concello    de Baleira.  

Requisitos dos aspirantes: 

Os requisitos que han de cumprir os interesados son os dispostos na  vixente Lei Orgánica 6/1985, de 1 de 

xullo, do Poder Xudicial ( en adiante LOPX) ,  que  no seu artigo 102  estabrece que  poderán ser nomeados 

Juíces de Paz, tanto titular como sustituto, quen, aún non sendo licenciado en Dereito, reunan os requisitos 

dispostos   na mencionada Lei para o ingreso na carrera xudicial e non estean incursos en ningunha das causas 

de incapacidade  ou incompatibilidade previstas para o desenvolvemento de funcións xudiciais, a excepción do 

exercicio de actividades profesionais ou mercantís.  

- Estes requisitos son: 

1º.- Ser español. 

2º.- Ser maior de idade. 

3º.- Non estar incluído en ningunha das causas de incapacidade que establece o art. 303 da Lei Orgánica. 

6/1985,de 1 de xullo, do Poder Xudicial. 
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4º.- Non incorrer nas incompatibilidades e prohibicións  estabrecidas nos artigos  389 e seguintes  da Lei 

Orgánica do Poder Xudicial, no que sexa de aplicación ós xuíces de paz.  

Presentación de solicitudes: 

As solicitudes presentaranse no rexistro de entrada de documentos do Concello de Baleira no prazo de quince 

días hábiles  contados desde o seguinte ó da publicación deste  anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.  

Á  solicitude, que se facilitará nas oficinas do Concello, xuntaráselle a seguinte documentación: 

1º) Fotocopia compulsada do D.N.I. 

2º) Certificación expedida polo rexistro central de Penados e Rebeldes e declaración complementaria á que fai 

referencia o artigo 2 da Lei 68/1980, de 1 de decembro, sobre expedición de certificacións e informes sobre 

conducta ciudadana. 

3º) Xustificación dos méritos que alegue o solicitante. 

4º) Declaración da profesión actual do aspirante. 

5º) Declaración   de cumprimento das condicións legais para ser nomeado como   Xuiz de Paz do concello de 

Baleira, de non atoparse en ningunha das causas de incapacidade para o exercicio da función xudicial e 

declaración de non incorrer  en ningunha das causas de incompatibilidade e prohibicións dispostas na  Lei 

orgánica do poder xudicial, no que sexa aplicable ós xuíces de paz.  

Elección: 

O Pleno do Concello de Baleira acordará a elección de Xuíz de Paz titular mediante acordo adoptado co voto 

favorable da maioría absoluta dos seus membros entre as persoas que o solicitaron e reúnan os requisitos 

legais. 

No caso de non presentarse solicitudes, o Pleno elixirá libremente. 

Baleira, 25 de outubro de 2022.- O Alcalde, Ángel Enrique Martínez-Puga López.  

R. 3068 

 

BARALLA 

Anuncio 

Por Decreto da Alcaldía número 162 de 24 de outubro de 2022, prestouse aprobación inicial aos seguintes 

padróns, correspondentes ao terceiro trimestre do ano 2022: 

- Padrón da taxa polo abastecemento de auga a domicilio, no que se inclúe o canon da auga (3º trimestre do 

ano 2022). 

- Padrón da taxa por recollida de lixo. 

- Padrón de augas residuais e sumidoiros. 

Exponse ao público polo pazo de 15 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste edicto no 

BOP de Lugo. 

Recurso: Contra o Decreto da aprobación dos padróns de: abastecemento de auga a domicilio, recollida de lixo e 

augas residuais e sumidoiros, poderá interporse recurso de reposición. 

Prazo de presentación do recurso: Un mes contado dende o día seguinte ao da finalización do período de 

exposición ao público dos padróns. 

Órgano ante o que se recorre: Alcalde-Presidente do Concello de Baralla. 

Contra a Resolución expresa ou presunta do recurso de reposición, que no seu caso se formule, poderá 

interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establezan na Lei 

Reguladora da referida xurisdición. 

A falta de pagamento do Canon da Auga, 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 económico-administrativo 

da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo de un mes dende esta notificación. 

Baralla, 24 de outubro de 2022.- O Alcalde, Miguel González Piñeiro. 

R. 3069 
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FRIOL 

Anuncio 

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL PARA A PROVISION DE 1 POSTOS DE PEÓNS DE  SERVIZO DE USOS 

MULTIPLES O  ABEIRO DO  PROGRAMA FOMENTO DE EMPREGO 2022 

BASES DA CONVOCATORIA 

1.- OBXETO.  

O obxecto da presente convocatoria e a contratación laboral de carácter temporal, mediante contrato de traballo 

de duración determinada de 1 posto de peón de servizos  de usos múltiples para o Concello de Friol, ao abeiro 

das bases reguladoras do Plan Provincial  Único de Cooperación cos Concellos 2022 da Deputación Provincial de 

Lugo. 

2.- CARACTERISTICAS DO POSTO DE TRABALLO OFERTADO 

Denominación do posto: Peón de servizos múltiples 

Réxime Contrato temporal de duración determinada 

Unidade/Área Obras 

Categoría profesional 10 

Titulación esixible Estudios primarios ou equivalentes 

Sistema de selección Concurso-oposición 

Núm. de Postos que se convocan 1 posto   

Duración  11 meses 

3.- MODALIDADE E CONDICIONS DO CONTRATO  

Modalidade segundo regulación do RDL. 2/2015 

(Estatuto dos Traballadores)-  

Cláusulas específicas contrato de substitución 

Réxime de dedicación (xornada completa ou parcial) Xornada completa 

Xornada de   traballo   37,5 horas semanais 

Retribución bruta  Sg. RPT Concello Friol 

4.- REQUISITOS DOS  ASPIRANTES 

4.1.De carácter xeral (artigo 50 da Lei 2/2015, do emprego público de Galicia). 

a) Ter a nacionalidade española, ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, 

permita o acceso ao emprego público. 

b) Estar en posesión da titulación que se esixa nas bases ou estar en condicións de 

obtela. 

c) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública ou dos 

órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse na situación de inhabilitación 

absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se 

tratase de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do que a persoa fose separada ou inhabilitada. 

 Non ser despedido mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos 

constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse na situación de inhabilitación absoluta 

ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratase de 

acceder á mesma categoría profesional á que se pertencía. 

No caso de nacionais doutros estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ser sometido a 

sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos 

termos anteriores. 
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d) Ter cumpridos o dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 

e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das 

correspondentes funcións ou tarefas. 

f)  Non haber traballado en esta administración, 24 meses ou máis nos últimos meses a contar desde a data das 

bases, segundo o establecido especialmente nos artigos 27 e 28 da Ley 2/2015 do empregado público de 

Galicia. 

4.2.De carácter  específico. 

- Título de Certificado de Escolaridade ou equivalente. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá 

estarse en posesión da credencial que acredite a súa homologación. 

- Permiso de Conducir tipo C. 

- Certificado de Lingua Galega Nivel 2 (Celga 2) ou equivalente. 

- Acreditación  emitida polo Servizo Público de Emprego de figurar inscrito como demandante de Emprego ou en 

situación de mellora de Emprego, para dar cumprimento o establecido no punto 11.1 das Bases do  Plan Unico. 

4.3. Condicións esixidas ós candidatos. 

Todos os requisitos esixidos ós aspirantes deberanse reunir con referencia ao último día do prazo de 

presentación de instancias. 

5. Publicidade. 

As presentes Bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e na páxina web e taboleiro de anuncios 

da sede electrónica do Concello de Friol 

Todos os anuncios relativos a este procedemento selectivo e os sucesivos trámites publicaranse na páxina web 

do concello e o taboleiro de anuncios da  sede electrónica do Concello de Friol. 

6.- Procedemento selectivo. 

6.1. Documentación  

As persoas interesadas presentarán no rexistro xeral do Concello ou por calquera dos medios que establece o 

artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a solicitude debidamente cumprimentada, e no modelo oficial que 

se publica como Anexos  I e II, a estas bases, asinada e dirixida ao Alcalde do Concello de Friol, xunto coa 

documentación que na mesma se indica. 

Co obxecto de coñecer a presentación das instancias noutros rexistros ou nas oficinas de correos e poder 

realizar o seu seguimento, nestes supostos, as persoas solicitantes deberán adiantar á dirección 

info@concellodefriol.es  un resgardo de ter presentado a solicitude, dentro do prazo de presentación, indicando 

como asunto: proceso convocatoria 1 peóns servizo uso  múltiples. 

6.2  Prazo de presentación das instancias. 

O prazo de presentación das instancias será de TRES DIAS HABILES, contados a partir do día seguinte ao da 

publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. 

6.3 Admisión. 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o Alcalde aprobará a listaxe provisional de admitidos e 

excluídos, na que se indicarán, se é o caso, os motivos de exclusión. 

A listaxe publicarase no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello. 

Os aspirantes excluídos disporán dun prazo de dous días hábiles para emendar os erros ou defectos 

advertidos, a partir da publicación do anuncio na sede electrónica do Concello. 

Transcorrido o prazo de dous días sen reclamacións, a lista de admitidos/as, quedará elevada automaticamente 

a definitiva e publicarase nos lugares anteriormente expresados. 

No caso de producirse reclamacións, estas serán estudadas e ditarase resolución estimándoas ou 

desestimándoas. Dita resolución publicarase coa lista definitiva na sede electrónica do Concello. 

6.4 Organo de Selección 

A comisión Técnica de  selección ou tribunal estará integrado por: 

- Un Presidente/a 

- Un Secretario/a 

- Tres Vogais 

mailto:info@concellodefriol.es
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O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a presenza, polo menos, de tres dos seus membros, titulares 

ou suplentes, debendo estar presentes en todo caso o/a presidente/a e o/a secretario/a ou persoas en quen 

deleguen. De todas as reunións que faga o tribunal o/a secretario/a redactará acta. 

Os membros do tribunal absteranse de intervir e o comunicarán á autoridade convocante cando concorran 

algunhas das circunstancias prevista no artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do 

Sector Público. Os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorran aquelas circunstancias. 

O tribunal resolverá todas as dúbidas que xurdan en aplicación das presentes bases así como nos casos non 

previstos polas mesmas. 

Os membros concorrentes ás sesións do Tribunal e para os efectos de percepcións de asistencias clasificaranse 

consonte o disposto no artigo 33 do Real Decreto 462/2002 sobre indemnizacións por razóns de servizo. 

Na sesión constitutiva adoptaranse as decisións pertinentes para o correcto desenvolvemento do proceso. Os 

seus acordos serán impugnables nos supostos e na forma establecida pola Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

6.5  Colaboradores  

A Comisión Técnica de Selección, en atención ao volume de traballo en relación coa urxencia do procedemento 

ou debido ás especificacións técnicas das probas establecidas poderá solicitar a asistencia de persoal 

colaborador entre os empregados do concello ou asesoramento especial, sen que neste caso sexa 

necesariamente persoal da propia entidade. 

O persoal colaborador ou asesor terá dereito ás mesas cantidades asignadas aos vogais en concepto de 

asistencia, sen prexuízo das indemnizacións por gastos que legalmente corresponda aplicar. 

En ningún caso estará presente nas votacións da Comisión Técnica de Valoración 

6.6 Designación e nomeamento  do Tribunal 

A designación dos membros do Tribunal, publicarase na sede electrónica do concello de Friol, xunto coa lista 

definitiva de admitidos.  

6.7 Sistema de selección e puntuación.  

A selección dos candidatos realizarase, de conformidade co previsto nas presentes bases, polo sistema de 

selección que se indica no cadro que se transcribe na base 2. 

Para dar cumprimento á normalización do idioma galego nas administracións públicas de Galicia e para garantir 

o dereito ao uso do galego nas relacións coas administracións públicas no ámbito da Comunidade Autónoma, 

así como a promoción do uso normal do galego por parte dos poderes públicos de Galicia, de conformidade co 

disposto no artigo 51 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, cuio tenor literal e o 

seguinte “ nas probas selectivas que se realicen para o acceso aos postos das administracións públicas incluídas 

no ámbito de aplicación da presente lei incluirase un exame de galego, excepto para aquelas persoas que 

acrediten o coñecemento da lingua galega de conformidade coa normativa vixente. As bases das convocatorias 

dos procesos selectivos establecerán o carácter e, no seu caso, a valoración do coñecemento da lingua galega”. 

Se o aspirante non está exento da proba de galego deberá realizar unha proba, que terá carácter eliminatorio, e 

consistirá nunha proba escrita  proposta polo tribunal, nun tempo máximo de trinta minutos. 

Cualificarase a proba como apto/a ou non apto/a e publicarase mediante anuncio no taboleiro e na sede 

electrónica do Concello de Friol. Os/as aspirantes disporán dun prazo de dous días hábiles para presentar as 

reclamacións que considere oportunas contra as referidas cualificacións. 

Estarán exento da realización esta proba aqueles aspirante que posúan o Celga 2 ou equivalente. Estes 

aspirantes terán a cualificación de apto. 

7. Fase de Concurso. 

Este apartado non pode superar os 6 puntos 

1. Méritos Profesionais.  

-Por mes traballado ou fracción superior a quince días en Administración Pública en igual puesto ou similar, nos 

tres anos anteriores a presentación de solicitudes: 0,10 puntos ata un máximo de 3 puntos. 

-Por mes traballado ou fracción superior a quince días en empresa pública ou privada, cando sean por conta 

allea, en igual posto ou similar nos tres anos anteriores a presentación de solicitudes : 0,05 puntos, hasta un 

máximo de 1,5 puntos 

1. Formación extraacadémica recibida.  

Considerarase neste apartado a asistencia a cursos, seminarios, congresos, xornadas ou similar impartidos por 

organismos públicos e/ou oficiais, e organismos privados, relacionada co posto a desempeñar, valorándose 

mediante a aplicación da seguinte fórmula: 
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Centros de Formación Públicos: Nº horas X 0,005 puntos.  

Centros de Formación Privados: Nº horas X 0,002 puntos. 

Aplicarase a fórmula de valoración a aqueles cursos dunha duración inferior ou igual, nunca superior a 250 

horas, e dicir, o máximo establecido na duración dun curso para o seu cómputo e de 250 horas. 

Neste apartado non se valorará a titulación académica esixida para o acceso ao posto correspondente nin as que 

resulten necesarias para obter a titulación superior. 

Valoraranse outras titulacións académicas complementarias e directamente relacionadas co posto con 1 punto. 

En caso de empate na fase de concurso a orde de desempate será a seguinte: 

1. Puntuación obtida no exercicio da fase de oposición 

2. Puntuación obtida na fase de concurso. 

Presentarase a relación de méritos así como a documentación xustificativa, no modelo Anexo II. 

8. Fase de oposición  

Puntuación máxima 14 puntos. 

A fase de oposición consistirá na realización dunha proba relacionada coas funcións propias do posto de 

traballo: unha ou varias probas prácticas de albanelaría, fontanería, xardinería, electricidade e/ou calquera outra 

relacionada coas funcións do posto, durante o tempo que se determine polo tribunal e que non excederá de 

sesenta minutos.  

Nesta proba valorarase especialmente a habilidade e aportación persoal do aspirante. 

9. Acreditación  

Tanto os requisitos imprescindibles, como os méritos que se aleguen, deberán ser acreditados mediante 

certificacións expedidas polos organismos competentes. A acreditación da experiencia profesional deberá 

realizarse mediante certificacións oficiais descritivas do tempo e funcións desenroladas, onde se indique de 

forma clara o seu inicio e finalización dos mesmos, así como a categoría profesional pola que fora contratado. 

Achegarase así mesmo, informe de vida laboral. 

10. Valoración, relación de aprobados e proposta de resolución. 

A cualificación definitiva do proceso selectivo estará determinada pola suma total das puntuacións obtidas nos 

dous exercicios da fase de oposición mais a dos méritos acreditados na fase de concurso. 

Finalizado o proceso de realización das probas establecidas e a avaliación dos méritos que anteriormente se 

concretan, a Comisión Técnica de Selección/Tribunal confeccionará a listaxe dos/as aspirantes que superaron o 

proceso selectivo por orde decrecente de puntuación, e remitirá ao órgano competente proposta de 

candidatos/as para a formulación do contrato, concedéndose un prazo de 2 días hábiles para alegacións que 

resolverá o Alcalde, previo informe da comisión de selección. 

O órgano competente procederá á formalización do contrato previa acreditación das condicións de capacidade e 

requisitos esixidos na convocatoria. 

11. Constitución de bolsa de emprego. 

Constituirase una bolsa de emprego coas persoas que superen a fase de concurso e non resultaran 

seleccionadas para a formalización do contrato, a fin de que poida ser utilizada en futuros chamamentos que 

puidesen resultar necesarios para cubrir vacantes temporalmente, debidas a calquera circunstancia sobrevida. A 

bolsa será ordenada segundo a puntuación obtida na oposición mais os méritos acreditados, seguindo o 

procedemento de publicidade e alegacións descrito no apartado anterior. 

12. Incidencias.  

A Xurisdición competente para resolver as controversias en relación cos efectos e resolución do contrato laboral 

será a Xurisdición Social. 

No non previsto nas bases será de aplicación a Lei 2/2015, de 29 de abril, do Emprego Público de Galicia; a Lei 

7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local; o Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que 

se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local; Texto Refundido da 

Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro; 

o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de 

outubro. 

13.- Recursos 

Contra este acto poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de DOUS MESES, contados 

dende o día seguinte ó da notificación do presente acto, ante o Xulgado de dita xurisdición de Lugo (artigos 8 e 

46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa), así como as demais accións 



8 Núm. 249 – luns, 31 de outubro de 2022 BOP Lugo 

 

legais que estime pertinentes. - Malia o anterior, e con carácter previo, poderase interpoñer o recurso potestativo 

de reposición previsto no artigo 123 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das 

administracións publicas, ante o Sr. Alcalde no prazo de UN MES, contado dende o día seguinte ó da notificación 

do presente acto. 
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ANEXO I: MODELO SOLICITUDE 

1. DATOS PERSOAIS 

 

D./Dª 

 

N.I.F. 

ENDEREZO: 

 

C.P. 

LOCALIDADE: 

 

PROVINCIA 

NACIONALIDADE: 

 

DATA DE NACEMENTO: TLF: 

EMAIL:  

 

2. PRAZA CONVOCADA 

 

DENOMINACION: 

 

FORMA DE ACCESO:                     Libre 

 

EXENTO/A DO EXAME DE GALEGO:      __ SI                           __ NON 

 

3. TITULACION 

 

ESIXIDA NA CONVOCATORIA: 

 

OUTRAS TITULACIONS: 

 

EXPOÑO: 

Que, informado da convocatoria do proceso selectivo ao que se refire a presente instancia, considero reunir os 

requisitos esixidos nas bases de dita convocatoria e achego a seguinte documentación (sinalar cun  unha X) 

 COPIA SIMPLE DO DNI PASAPORTE OU TARXETA DE RESIDENCIA 

 PERMISO DE CONDUCCION EN VIGOR TIPO C 

 ACREDITACION DA POSESION DO NIVEL DE IDIOMA GALEGO ESIXIDO NAS BASES -CELGA 2 

 TARXETA DE DEMANDANTE DE EMPREGO OU MELLORA DE EMPREGO 

 INFORME DE VIDA LABORAL ACTUALIZADO A DATA DA SOLICITUDE 

 RELACION ANEXO II DOS MERITOS ALEGADOS PARA A SUA VALORACION E OS DOCUMENTOS 

XUSTIFICATIVOS DOS MESMOS. 
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ANEXO II.- RELACION DOS MERITOS APORTADOS E ACREDITADOS 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

SERVIZOS PRESTADOS EN POSTO IGUAL OU SIMILAR  O OFERTADO NA  CONVOCATORIA 

 

CATEGORIA ADMINISTRACION 

PUBLICA/ENTIDAD 

PUBLICA OU PRIVADA 

DURACION DO 

CONTRATO OU 

NOMEAMENTO 

DATA DE 

INICIO 

DATA DE 

REMATE 

     

     

     

     

     

 

FORMACION 

 

DENOMINACION CENTRO IMPARTICION DURACION 

   

   

   

   

   

 

En_______________ a____________de _______________de 2022. 

 

O/A solicitante_____________________________________________________ 

 

Asinado: 
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Friol, 25 de outubro de 2022.- O alcalde, José Ángel Santos Sánchez. 

R. 3070 

 

GUNTÍN 

Anuncio 

EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PADRÓN FISCAL E DO PERÍODO EN VOLUNTARIA DA COBRANZA DA TAXA DO 

SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO ANO 2018. 

O Padrón fiscal da taxa de prestación do servizo de recollida de lixo correspondente ao ano 2018 foi aprobado 

por Decreto de Alcaldía de data 21.10.2022. 

O mencionado padrón exponse ao público nas oficinas da Casa do Concello polo prazo de un mes, contado 

dende o seguinte ao da publicación no BOP do presente anuncio, para os efectos de que os interesados poidan 

examinalo e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas (o recurso de reposición regulado no artigo 14.2 

do RDL 2/2004, do 5 de marzo, que recolle o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no prazo 

dun mes, contado dende o seguinte ao da finalización do período de exposición pública do mencionado padrón 

fiscal. 

Contra a resolución recaída no recurso de reposición poderase interpoñer, diante do Xulgado do Contencioso-

Administrativo competente o recurso Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses, contados dende o día 

seguinte ao da notificación a dita resolución. 

Se non recaera resolución no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da presentación do recurso de 

reposición, en virtude do previsto no mencionado artigo 14.2 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, produciranse os 

efectos xurídicos establecidos nos artigos 24 e 25  da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento 

Administrativo Común das Administracións Públicas. Non obstante, se se considera convinte poderase empregar 

e exercitar calquera outro recurso. 

A publicación no BOP do presente anuncio ten o carácter de notificación colectiva ao amparo do previsto no 

artigo 102.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. 

O período de cobranza en voluntaria será o comprendido dende o día 28 de outubro de 2022 ata 28 de 

decembro de 2022, ambos os dous incluídos. Os contribuíntes poderán efectuar o pagamento da débeda 

tributaria do seguinte xeito: 

a) Na entidade colaboradora Abanca, presentando o correspondente recibo. 

b) Os recibos domiciliados polos contribuíntes serán cargados directamente polas respectivas entidades 

bancarias. 

Unha vez rematado o prazo de pagamento en voluntaria sinalado, os débitos non satisfeitos entrarán no período 

executivo, de acordo co establecido no artigo 161 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, 

percibíndose a recarga e xuros de demora establecidos nos artigos 26 e 28 da referida norma. 

Guntín, 21 de outubro de 2022.- A Alcaldesa, Mª. José Gómez Rodríguez. 

R. 3071 

 

LOURENZÁ 

Anuncio 

Aprobado por Resolución da Alcaldía de data 24/10/22 o Padrón da Taxa de Recollida de Residuos Sólidos 

Urbanos correspondente ao terceiro trimestre do 2022, exponse ao público na Secretaría do Concello por prazo 

de quince días a efectos de exame e reclamacións, quedando elevada a definitiva dita aprobación no caso de que 

non se presentaran reclamacións. Establécese como período de cobro en voluntaria do 2 ó 21 de novembro do 

2022. 

Lourenzá, 24 de outubro do 2022.- A alcaldesa, Rocío López García. 

R. 3073 

 

LUGO 

Anuncio 

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 
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A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria celebrada o día 19 de outubro de 2022, adoptou entre outros o 

acordo 8/601 delegar na  Excma. Alcaldesa as atribucións para a resolución de todos os actos de trámite e 

resolutivos do expediente de contratación: CONTRATACIÓN DE LA OBRA “PEATONALIZACIÓN ENTRE LA 

PUERTA DE LA MURALLA “BISPO ODOARIO” Y PLAZA DE FERROL” DENTRO DEL PROGRAMA DE AYUDAS A 

MUNICIPIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 

SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA FINANCIADO A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 

CODIGO DE PROYECTO 22XX00017 («NEXT GENERATION EU»). EXP. REF. 2022/C002/000026 

«Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU» 

Por todo o cal e con base no sinalado no artígo 9 da Lei 40/15 do 1 de outubro, do réxime xurídico do Sector 

Público expónse ó público no Boletín Oficial da Provincia para xeral coñecemento. 

Lugo, 25 de outubro de 2022.- ACONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE GOBERNANZA: ECONOMÍA E RECURSOS 

HUMANOS, Mercedes Paula Lavarellos Fondo. 

R, 3072 

 

OUROL 

Anuncio 

EXPOSICIÓN AO PÚBLICO  

A Xunta de Goberno Local do Concello de Ourol en sesión extraordinaria celebrada o día 30 de setembro de 

2022, prestou aprobación inicial ao Padrón fiscal do Servizo de Axuda no Fogar correspondente ao mes de 

SETEMBRO de 2022 a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar polo importe de 

dous mil novecentos trinta e un euros con corenta e seis céntimos (2.931,46 €), correspondendo mil douscentos 

euros con noventa céntimos (1.200,90 €) a libre concorrencia e mil setecentos trinta euros con cincuenta e seis 

céntimos (1.730,56 €) 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 poida ser 

examinado e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevado a definitivo se, 

transcorrido o prazo de exposición pública, non se formulara ningunha reclamación. 

Así mesmo, e de conformidade con artigo 223.1 da Lei xeral tributaria, poderán interpoñer recurso de reposición 

perante o Sr. Alcalde–Presidente, no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao do remate 

do período voluntario de pagamento. 

Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá 

interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei 

Reguladora da referida xurisdición.  

Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.  

ANUNCIO DE COBRANZA  

Para o cobramento do mesmo, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles adebedados 

nas contas bancarias respectivas. Para os demais contribuíntes os recibos poranse á súa disposición nas oficinas 

municipais para efectuar o pago.  

A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ao público do padrón e anuncio de cobranza 

en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao abeiro do establecido no artigo 102 da referida Lei 

xeral tributaria.  

Ourol, 18 de outubro de 2022.- O Alcalde, José Luis Pajón Camba. 

R. 3074 

 

A PASTORIZA 

Anuncio 

Por Resolución da alcaldía de data 21 de outubro aprobáronse os padróns das taxas polo abastecemento de 

auga e por recollida de lixo e canon de saneamento do 2º trimestre do exercicio 2022. 

Durante o prazo de 15 días, contados a partir do día seguinte ao da inserción do presente anuncio no BOP os 

padróns estarán expostos ao público nestas oficinas municipais para o seu exame e posibles reclamacións.  



13 Núm. 249 – luns, 31 de outubro de 2022 BOP Lugo 

 

Contra o acordo de aprobación dos referidos padróns e as liquidacións incorporadas a eles poderase interpor 

recurso de reposición ante a Xunta de Goberno Local, no prazo dun mes dende o día seguinte ao da publicación 

deste anuncio no BOP Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se 

formulen poderán interporse recurso contencioso administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se 

establecen na Lei Reguladora da referida xurisdición 

A falla de pagamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura no periodo voluntario sinalado suporá a 

esixencia do mesmo directamente ao contribuinte pola vía de constrinximento pola Consellería competente en 

materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga e do coeficiente de vertedura poderá 

ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade 

Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende esta notificación. 

anuncio de cobranza  

De conformidade co disposto no artigo 62.3 da Lei xeral tributaria e o no artigo 68.1 b) do Regulamento xeral 

de recadación, fíxase como prazo de ingreso en período voluntario o comprendido entre o 07/11/2022 e o 

07/01/2023 ámbolos dous inclusive. 

Aos contribuíntes que teñan domiciliados os recibos seranlles cargados nas súas respectivas contas bancarias a 

partir do día 07/11/2022. Ao resto dos contribuíntes deberán acudir ás oficinas municipais onde se lles 

facilitarán os correspondentes recibos para efectuar o pago. 

Transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario as débedas serán esixidas por vía de constrinximento e 

devengarán os correspondentes recargos do período executivo, xuros de demora e, no seu caso, costas que se 

produzan. 

A presente publicación, ao amparo do artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, terá os efectos de notificación 

colectiva das respectivas liquidacións tributarias de cada un dos suxeitos pasivos. 

A Pastoriza, 24 de outubro de 2022.- O alcalde, Primitivo Iglesias Sierra. 

R. 3075 

 

SAMOS 

Anuncio 

APROBACIÓN INICIAL DO PADRÓN DE VAOS DO ANO 2022 

A Xunta de Goberno Local en sesión de data 20/10/2022 aprobou inicialmente o padrón da taxa por entrada de 

vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcadoiro exclusivo, parada de vehículos, carga 

e descarga de mercadoría de calquera clase,  correspondente ao exercicio 2022, que estará exposto ao público 

por prazo de 15 día hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no B.O.P. para exame 

polos interesados.  

RECURSOS: Contra o acordo de aprobación poderá interporse recurso de reposición ante a Xunta de Goberno 

Local. O prazo de presentación será un mes contado dende o día seguinte ao da finalización do período de 

exposición ao público do padrón ante a Xunta de Goberno Local. 

Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición, que no seu caso se formule, poderá 

interporse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establezan na Lei 

Reguladora da referida xurisdición. 

ANUNCIO DE COBRANZA: Fíxase o período de cobro en voluntaria dende o 16 de novembro ata o 15 de 

decembro de 2022, ámbolos dousinclusive. Vencidos ditos prazos, pasarase ó seu cobro pola vía de 

constrinximento, coas recargas previstos noartigo 28 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.  

A presente publicación, de edicto de exposición ao público do padrón e anuncio de cobranza, ten o carácter de 

notificación colectiva, ao amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria. 

Samos, 20 de outubro de 2022.- O Alcalde, Julio Gallego Moure.  

R. 3076 

 

Anuncio 

Resoluciónda Alcaldía 

Expediente núm.: 340/2022 

Procedemento: Convocatoria para a contratación laboral temporal de un/ha auxiliar da axuda no fogar para 

cubrir unha vacante no cadro de persoal ata a súa cobertura definitiva 

 



14 Núm. 249 – luns, 31 de outubro de 2022 BOP Lugo 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Visto que mediante informe da Sra. concelleira delegada de Servizos Sociais e Vivendas Comunitarias de data 21 

de outubro de 2022 se puxo en coñecemento desta Alcaldía-Presidencia que existe a necesidade de contratar 

unha (1) auxiliar de axuda no fogar a xornada completa co fin de dar cobertura temporal a unha vacante no 

cadro de persoal mentres non se finalice a proceso de selección para súa cobertura definitiva, habida conta da 

imposibilidade de prestar o mesmo servizo coas traballadoras actualmente en plantilla. 

Visto que dita circunstancia xustifica a excepcionalidade e necesidade urxente e inaprazable da contratación aos 

efectos do sinalado no artigo 19.dous da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o 

exercicio 2018, xa que o sector de servizos sociais non pode ser interrompido. Mediante acordo plenario de data 

3 de agosto de 2012 o sector de servizos sociais foi declarado como prioritario e/ou que afecta ao 

funcionamento de servizos públicos esenciais deste municipio nas diversas funcións e categorías profesionais. 

Visto o que antecede, por Providencia de Alcaldía iniciouse o presente procedemento de selección.  

Vistos o informe de Secretaría, e o de fiscalización de Intervención.  

Vistas as Bases que rexerán o proceso selectivo, esta Alcaldía de conformidade co artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, 

RESOLVE: 

PRIMERO. Aprobar as “BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN DE  UN/UNHA (1) AUXILIAR DE VIVENDAS 

COMUNITARIAS EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA CUBRIR UNHA VACANTE NO 

CADRO DE PERSOAL ATA A SÚA COBERTURA DEFINITIVA”, as cales se xuntan o presente. 

SEGUNDO. Convocar publicamente a quen desexe participar nas citadas probas selectivas. 

TERCEIRO. Ordenar a publicación da convocatoria e das bases íntegras no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, 

no taboleiro de anuncios do Concello e na súa páxina web www.concellosamos.es e realizar cantos trámites 

sexan necesarios para a súa publicación. 

Samos, 29 de outubro de 2022.- Así o resolve e asina o Sr. alcalde Julio Gallego Moure, ante mín, a secretaria, do 

que dou fe, Luisa Fernández Pérez. 

“BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN DE  UN/UNHA (1) AUXILIAR DE VIVENDAS COMUNITARIAS EN RÉXIME 

LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA CUBRIR UNHA VACANTE NO CADRO DE PERSOAL ATA 

A SÚA COBERTURADEFINITIVA 

1.-  OBXECTO  

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento de selección de persoal interino para 

cubrir un posto de coidador/a de vivendas comunitarias vacante na plantilla de persoal laboral deste Concello, 

mediante o sistema de OPOSICIÓN LIBRE, para dar cumprimento acordo plenario de data 3 de agosto de 2012 o 

sector de servizos sociais foi declarado como prioritario e/ou que afecta ao funcionamento de servizos públicos 

esenciais deste municipio nas diversas funcións e categorías profesionais 

2- NORMAS DE APLICACIÓN 

A presente contratación laboral rexerase: 

- Polo artigo 15 do Texto Refundido do Estatuto dos traballadores aprobado polo Real Decreto Lexislativo 

2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto dos  traballadores (TRET). 

- R.D. 2720/1998, de 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en 

materia de contratos de duración determinada. 

- Disposición adicional cuarta do Real Decreto-Lei 32/2021, de 28 de decembro, de medidas urgentes para la 

reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 

- Lei 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para a reforma da función pública (naquelas disposicións aínda 

vixentes e que sexan básicas).  

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réximen local.  

- 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).  

- Lei 5/1997, de 22 de xullo, da administración local Galicia.  

- Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, por o que se aproba o texto refundido das disposicións legais 

da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. 

- Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e os programas mínimos a que 

debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios da Administración Local.  

- Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia.  

http://www.concellosamos.es/
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- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento xeral de ingreso do persoal ó 

servizo da Administración do Estado e demáis disposicións aplicables. 

- Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatiblidades do Persoal ao Servizo da Administracións do 

Estado, da Seguridade Social e Dos entes, Organismos e Empresas dependentes.  

-Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas.  

-Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.  

- Real Decreto-Lei 32/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía de 

estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo. 

3.- SISTEMA DE SELECCIÓN. 

O sistema de selección será o de oposición  libre.  

4.- TIPO E DURACIÓN DO CONTRATO. 

O contrato laboral temporal que se formalizará coa persoa seleccionada será o de substitución para cubrir 

temporalmente un posto de traballo ata que finalice o proceso de selección para súa cobertura definitiva, de 

acordo cos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade  nos términos establecidos na Lei 

20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público e no 

previsto na disposición adicional cuarta do Real Decreto-Lei 32/2021, de 28 de decembro, de medidas urgentes 

para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 

5.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA E COMETIDO FUNCIONAL.  

5.1-CARACTERÍSTICAS DA PRAZA 

Nº VAC DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN COTA 

1 Auxiliar de axuda no fogar Persoal Laboral. XERAL 

A mencionada praza atópase dotada no orzamento vixente, correspondéndolle as contías que anualmente se 

fixen polos conceptos retributivos establecidos no artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de 

outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e as demais 

disposicións aplicables, sinaladamente a Lei 30/1984, de 2 de agosto, de medidas de reforma da función 

pública. 

5.2- COMETIDO FUNCIONAL 

O cometido funcional desta praza e posto de traballo no art. 4 da Orde do 22 de xaneiro de 2009, polo que se 

regula o Servizo de Axuda no Fogar. 

E aquelas que lle sexan encomendadas pola Alcaldía, neste marco xeral, para unha máis organizada e eficiente 

desenvolvemento das tarefas do equipamento da vivenda comunitaria e, mesmo, do servizo de axuda no fogar.  

Igualmente realizará as que lle sexa  atribuídas por calquera outra norma, polo  xefe da área ou servizo 

correspondente, de acordo coas necesidades do centro, área ou servizo.      

6.- PUBLICIDADE  

As presentes bases, xunto cos seus anexos, publicaranse integramente no Boletín Oficial da Provincia e no 

Taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello de Samos (https://concellosamos.sedelectronica.gal) 

Os sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, publicaranse unicamente no taboleiro de anuncios do 

Concello e na sede electrónica do Concello de Samos (https://concellosamos.sedelectronica.gal). 

6.- REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES. 

6.1- REQUISITOS XERAIS. 

a)Ter a nacionalidade española ou ser nacional dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou nacional 

dalgún Estado en que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión  Europea e ratificados por 

España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. 

Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o/a cónxuxe dos españois e dos nacionais 

doutros Estados membros da Unión Europea ou 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 estean 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 vinte e un anos ou maiores da dita idade dependentes. 

b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas da praza á que se aspira. 

c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 

https://concellosamos.sedelectronica.gal/
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d) Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións 

Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en 

inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao 

corpo ou escala de persoal funcionario no que houbese estado separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional 

doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción 

disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 

e) Posuír a titulación académica esixida nas bases específicas para ingresar na praza á que se aspira. 

No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa 

homologación. 

f) No caso de que exista cota para persoas discapacitadas, ademais dos requisitos anteriores, os aspirantes que 

se presenten pola cota de reserva de discapacitados terán que ter recoñecida a condición legal de persoa con 

discapacidade cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33%. 

Todos os requisitos esixidos neste apartado deberán posuílos as persoas aspirantes no día que remate o prazo 

de presentación de solicitudes e conservalos, polo menos, ata a data do seu nomeamento como funcionarios de 

carreira. 

6.2- REQUISITOS ESPECÍFICOS 

a) De acordo ca Resolución do 11 de decembro de 2017, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, 

pola que se publica o Acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e 

Atención á Dependencia, que modifica parcialmente o Acuerdo do 27 de novembro de 2008, sobre criterios 

comúns de acreditación para garantizar a calidad dos centros e servizos do Sistema para a Autonomía e 

Atención á Dependencia, será necesario estar en posesión dalgún dos títulos académicos e/ou profesionais, para 

o acceso libre á praza convocada, que se sinalan:  

 Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería (Real Decreto 546/1995, de 7 de abril); ou equivalente 

segundo Real Decreto 777/1998, de 30 de abril. 

 Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia (Real Decreto 1593/2011, de 4 de novembro ou 

equivalente segundo Real Decreto 496/2003, de 2 de maio), ou no seu caso, calquera outro que se 

publique cos mesmos efectos profesionais.  

 Título de Técnico Superior en Integración Social, establecido polo Real Decreto 1074/2012, de 13 de xullo, 

ou título equivalente de Técnico Superior en Integración Social establecido polo entonces Real Decreto 

2061/1995, de 22 de decembro, para aqueles profesionais que á data de publicación do presente Acordo 

encóntrense traballando na categoría profesional de coidador o gerocultor. 

 Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais 

(Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto), ou no seu caso, calquera outro que se publique cos mesmos 

efectos profesionais.  

 Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoasno Domicilio, regulado polo Real 

Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, ou o equivalente Certificado de Profesionalidade da ocupación de 

auxiliar de axuda a domicilio, regulado polo entonces Real Decreto 331/1997, de 7 de marzo, ou no seu 

caso, calquera outro que se publique cos mesmos efectos profesionais.  

b) Estar en posesión do permiso de conducir clase B, o que se acreditará mediante copia do mesmo. 

c) Coñecemento da lingua galega: Para darlle cumprimento á normalización do idioma galego na 

Administración Pública de Galicia e para garantir o dereito das administradas e dos administrados ao uso do 

galego nas relacións coa Administración pública no ámbito da Comunidade Autónoma,e a promoción do uso 

normal do galego por parte dos poderes públicos de Galicia, que determina o artigo 6º.3 da Lei de 

Normalización Lingüística, nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da Administración da 

Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades locais de Galicia incluírase un exame de galego, salvo para 

aqueles que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme á normativa vixente. Polo tanto, quen non 

acredite o coñecemento da lingua galega mediante a aportación do CELGA 3 ou equivalente, deberá superar un 

exame de galego nos termos que se sinalan na base 10ª. 

7.- SOLICITUDES 

A solicitude para tomar parte nas correspondentes probas selectivas axustarase ó modelo que figura como 

Anexo II ás presentes Bases e dirixirase ao Sr. alcalde do concello de Samos, no prazo de  cinco  (5) días hábiles 

contados a partir do día seguinte á publicación da convocatoria no Boletin Oficial da Provincia de Lugo. Se o 

último día do prazo coincide con sábado, domingo ou festivo, entenderase que o prazo remata o primeiro día 

hábil seguinte. 

Xunto coa instancia solicitando participar no proceso, deberá presentarse a seguinte documentación, orixinal ou 

copia compulsada:  

a) Documento nacional de identidade, pasaporte ou tarxeta de residente.  
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Para o caso de que o aspirante cumpra o requisito da nacionalidade nos termos establecidos na letra a.3) da 

base 4ª, adicionalmente deberá presentar a documentación acreditativa do vínculo de parentesco xunto coa  

declaración xurada ou promesa do cónxuxe ou ascendente do que dependa de que non está separado de dereito 

ou de que a ou o aspirante vive ás súas expensas ou está ao seu cargo. 

b) Documentación acreditativa do requisito de titulación esixido nas bases. 

c) Permiso de conducir tipo B. 

d) Acreditar o coñecemento da lingua galega, como mínimo, no nivel de CELGA 3 ou equivalente, debidamente 

homologado polo órgano competente na materia de política lingüística da Xunta de Galicia. Non obstante, no 

caso de non poder acreditar este título, realizará un exame de galego nos termos sinalados na base 10ª. 

A documentación poderá presentarse no Rexistro Xeral do Concello en horario de atención ao público (luns a 

venres de 9:00 a 14:30 horas) ou a través das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

Cando se envíe a documentación polos medios do art. 16.4 da Lei 39/2015, e co fin de axilizar os trámites, 

deberase remitir dentro do prazo de presentación de solicitudes, a instancia co selo da presentación na 

oficina de correos/ou Rexistro Xeral de Entrada correspondente ao correo electrónico 

concello.samos@gmail.com.  

8.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a alcaldía ditará resolución no prazo máximo de tres (3) días 

hábiles, declarando aprobada a lista provisoria de admitidos/as e excluídos/as. Esta resolución publicarase no 

taboleiro de edictos da casa do Concello e no da sede electrónica e abrirase un prazo de dous  (2) días hábiles 

contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución para que os aspirantes excluídos poidan emendar, 

de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión. 

Rematado o prazo de subsanación, ditarase resolución nun prazo de tres (3) días hábileselevando a definitiva a 

lista de admitidos e excluídos na que se sinalará a composición do tribunal cualificador, adata e hora na que se 

constituirá. No caso de que fosen admitidos tódolos aspirantes presentados, poderá ditarse directamente a lista 

definitiva de admitidos, sen prexuízo de que contra a mesma se poderá interpoñer os recursos procedentes en 

dereito.  

Contra a resolución definitiva se poderá interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano, no 

prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 

39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ou poderase 

interpoñer directamente o recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de 

Lugo, no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no art. 8.1 da Lei 

29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosa administrativa. 

O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lles recoñeza aos interesados a posesión dos 

requisitos esixidos no procedemento que se convoca. Cando da documentación que debe presentarse, no caso 

de superar o procedemento selectivo, se desprenda que non posúen algún dos requisitos, os/as interesados/as 

decaerán en todos os dereitos que poideran derivar da súa participación no procedemento.  

Os datos personais (nome, apelidos, dirección aos efectos de notificacións) dos candidatos que participen no 

procedemento selectivo, serán utilizados únicamente para o fin do presente procedemento selectivo, e co fin de 

dar cumprimento ao principio de publicidade esixido na vixente lexislación.  

9.- TRIBUNAL CUALIFICADOR  

O tribunal estará constituido por un número impar de membros, funcionarios/as de carreira ou persoal laboral 

fixo, non inferior a cinco, debendo designarse o mesmo número de suplentes, un dos cales actuará coma 

presidente/a e outro coma secretario/a do tribunal. O tribunal axustarase ao establecido nos artigos 59 da Lei 

2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia e 60 e 61 do RDL 5/2015 de 30 de outubro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público (TREBEP).  

No mesmo decreto no que se aprobe a lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos o alcalde nomeará os 

membros do tribunal e os seus suplentes e fixará a data da súa constitución, axustándose ao previsto no artigo 

60 do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) e se publicará nos taboleiros de anuncios do concello.  

Consonte ao establecido no devandito artigo o tribunal terá a seguinte composición:  

-Presidente/a: Un funcionario/a de carreira ou persoal laboral fixo pertencente a grupo de clasificación 

profesional de titulación igual ou superior ao esixido para o acceso á praza convocada.  

-Secretario/a: o da Corporación ou persoa que faga as súas veces.  

-Vogais: Tres funcionarios/as de carreira ou persoal laboral fixo pertencentes a grupo de clasificación 

profesional de titulación igual ou superior ao esixido para o acceso á praza convocada.  

Na designación dos membros do tribunal se garantirá a súa composición paritaria entre homes e mulleres, con 

só unha diferencia de un entrambolos dous sexos, ó ser a súa composición impar.  
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Os membros dos tribunais deberán absterse de intervir cando concorran neles, circunstancias das previstas no 

art. 23 da Lei 40/2015, de 1 de outubro,de Réxime Xurídico do Sector Público. 

Así mesmo, os/as aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorran neles algunha das 

circunstancias previstas na presente base, conforme o artigo 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro,de Réxime 

Xurídico do Sector Público. 

O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a presenza, cando menos, de máis da metade dos seus 

membros, titulares ou suplentes, indistintamente. En todo caso requírese a asistencia do/a presidente/a e do/a 

secretario/a ou dos que legalmente os substitúan.  

O procedemento de actuación do tribunal axustarase ao disposto na Lei 40/2015, de 1 de outubro,de Réxime 

Xurídico do Sector Público, levantando de cada sesión acta, que se autorizará, coa signatura do secretario/a e co 

visto e prace do Presidente/a do tribunal. 

Os tribunais poderán dispoñer a incorporación de asesores especialistas para as probas en que así o estimen 

necesario ou conveniente. Os ditos asesores, actuarán con voz e sen voto, limitándose ao exercicio das 

especialidades técnicas en base ás cales colaboran no respectivo tribunal.  

Os membros do tribunal así como os asesores ou colaboradores que se incorporen a este, terán dereito, pola 

súa concorrencia ás sesións, ao pagamento de asistencias na contía establecida de conformidade co previsto no 

Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón de servizo, tendo en conta as 

actualizacións desta, vixentes na data da realización das probas, agás que estean prestando servizos nesta 

entidade local. 

O tribunal resolverá por maioría de votos dos seus membros presentes, tódalas dúbidas e propostas que se 

produzan para a aplicación das normas contidas nestas bases, e estará facultado para resolver as cuestións que 

poidan suscitarse durante a realización das probas, así como adoptar as medidas necesarias. 

10.- PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN 

O procedemento de selección será o de oposicion, e o seu resultado será determinado polos obtidos nas 

seguintes probas (puntuación máxima 20,00 puntos): 

PRIMEIRO EXERCICIO: Esta parte consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo test de 20 preguntas 

(máis 2 de reserva para posibles impugnacións) con tres respostas alternativas nun tempo máximo de trinta 

minutos baseadas no contido do programa da convocatoria relacionado no ANEXO I. Só unha das respostas será 

a correcta, cada unha acertada puntuarase con 0,50 puntos e por cada catro respostas incorrectas anularase 

unha correcta.  

Puntuarase cun máximo de 10,00 puntos, quedando eliminados aqueles que non obteñan un mínimo de 

5,00 puntos. 

SEGUNDO EXERCICIO: Realización de unha ou varias probas prácticas  relacionadas coas tarefas a desempeñar, 

a proposta polo Tribunal no tempo máximo de quince minutos. 

Puntuarase cun máximo de 10,00 puntos, quedando eliminados aqueles que non obteñan un mínimo de 

5,00 puntos. 

Corresponderalle ao Tribunal determinar o nivel mínimo de coñecementos esixido para a superación desta 

proba. 

PROBA DE GALEGO:  Común e obrigatoria para aqueles candidatos que habendo superado todas as probas, non 

acreditaran o coñecemento da lingua galega como mínimo, no nivel de CELGA 3 ou equivalente, debidamente 

homologado polo órgano competente na materia de política lingüística da Xunta de Galicia. Os candidatos que 

se atopen nesta circunstancia deberán realizar un exame consistente en traducir un texto elixido libremente 

polo tribunal, sen diccionario, do castelán ao galego. 

Esta proba terá unha duración máxima de 15 minutos.  

Valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo obter a calificación de apto. O tribunal 

decidirá o nivel preciso para obter a condición de apto.  

Os aspirantes serán convocados aos distintos exercicios provistos do seu D.N.I. en chamamento único.  A non 

presentación comporta que decae automaticamente no seu dereito a participar no exercicio do que se trate e, xa 

que logo, quedara excluído do proceso selectivo 

11. RELACIÓN DE APROBADOS 

O Tribunal publicará o resultado do proceso selectivo no taboleiro de anuncios do concello e no da sede 

electrónica . En caso de empate nas puntuacións resolverase a favor do aspirante que obtivese a puntuación 

máis alta no segundo exercicio da oposición e, se iso non fora suficiente, pola puntuación obtida no primeiro 

exercicio. De continuar o empate, resolveríase por sorteo público. 

Finalizado o proceso de selección elevarase ao órgano competente proposta dos candidatos para a formalización 

dos correspondentes contratos laborais. 
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O tribunal non poderán aprobar nin declarar que superaron as probas selectivas un número superior de 

aspirantes ao de postos que se convocan. Non obstante o anterior, e co fin de asegurar a cobertura dos mesmos 

cando se produzan renuncias, baixas ou substitucións dos aspirantes seleccionados ou calquera outra 

circunstancia, o tribunal elaborará unha lista de agarda dos/as aspirantes que habendo superado todas as 

probas sigan aos propostos por orde de puntuación, para a súa posible contratación. 

12. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

Os/as candidatos propostos para seren contratados deberán achegar no prazo máximo de dous (2) días hábiles, 

a seguinte documentación, agás que xa a presentara anteriormente xunto coa instancias de participación: 

1) Certificación ou informe médico actualizados na que se faga constar expresamente que a ou o aspirantes 

reúne a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais do posto á que se aspira, e no que 

se fará constar que non se padece enfermidade ou limitación física ou psíquica incompatible coas funcións do 

posto. 

2) Copia compulsada da documentación acreditativa da titulación esixida na convocatoria. 

3) Copia compulsada da tarxeta da Seguridade Social. 

4) Número de conta bancaria (IBAN). 

A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta base e agás nos casos de 

forza maior, ou cando do exame da mesma dedúzase que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base 

4ª, non poderán ser contratados sen prexuízo da responsabilidade en que incorreran por falsidade na 

solicitude de participación. Neste caso se procederá a notificar ao candidato que obtivese a seguinte maior 

puntuación para que aporte a referida documentación, procedéndose do mesmo xeito que no suposto anterior. 

13. FORMALIZACIÓN DOS CONTRATOS DE TRABALLO 

Rematado o proceso selectivo e presentada a documentación polos interesados, o Sr. alcalde resolverá o proceso 

e se formalizará o correspondente contrato de traballo a xornada completa ata que finalice o proceso de 

selección para a cobertura definitiva do posto de traballo segundo a lexislación vixente  

14. IMPUGNACIÓN 

Contra as presentes bases, sendo que o seu acordo aprobatorio é definitivo en via administrativa, poderase 

interpor polos interesados lexitimados os seguintes recursos: 

• Con carácter potestativo recuso de reposición ante o mesmo órgano que dictou o acto recurrido en prazo dun 

mes a contar dende o dia seguinte ó da publicación das bases no BOP. Se transcurrira un mes dende o día 

siguiente ó da interposición do recurso de reposición sen que este fora resolto, poderán entenderse que foi 

desestimado e interpor recurso contencioso-administrativo á súa elección ante o Xulgado do Contencioso-

Administrativo no prazo de seis meses.  

•Recurso contencioso-administrativo á súa elección ante o Xulgado do Contencioso administrativo de Lugo 

dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte ó da publicación das bases no BOP.  

Contra cantos actos administrativos se deriven das bases e da actuación do Tribunal, poderán ser interpostos 

polos interesados os oportunos recursos nos casos e na forma establecidas na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei 29/98 de 13 de xullo reguladora da 

Xurisdición Contencioso-Administrativa . 

ANEXO I. TEMARIO 

MATERIAS COMÚNS. 

1.- A Constitución Española de 1978. Estrutura e principios xerais.   

2.- Os dereitos e deberes fundamentais dos cidadáns na Constitución Española de 1978.  

3.- O Municipio: Concepto e elementos. Organización municipal: órganos municipais. As competencias 

municipais. 

4.-Termo municipal do concello de Samos: parroquias, núcleos de poboación, e diseminados. Concellos 

limítrofes. 

MATERIAS ESPECÍFICAS. 

1.-Coñecemento básico das saúde. 

2.-Apoio domiciliario. 

3.-Atención e Apoio psicosocial.  

4.-Atención sanitaria. 

5.-Características e necesidades das persoas en situación de dependencia. 
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6.-Xestión e funcionamento da unidade de convivencia. 

7.-Atención física das persoas en situación de dependência 

8.-Regulamento do Servizo de Axuda no Fogar no concello de Samos.(Dispoñible na páxina web do concello 

www.concellosamos.es: Inicio-> O Concello -> Normativa municipal-> Ordenanzas). 
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ANEXO II.-  MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE  UN/UNHA 

(1) AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA CUBRIR 

UNHA VACANTE NO CADRO DE PERSOAL ATA A SÚA COBERTURA DEFINITIVA 

D/ª.........................................................................................................................provisto/a de D.N.I.  

nº................................ con enderezo na  

R/..............................................................................nº....................piso..........C.Postal...................Localidade..... 

.....................Municipio........................Provincia......................Teléfono............... 

Enterado/a da convocatoria pública realizada polo concello de Samos para a contratación laboral temporal, a 

xornada completa, dos postos sinalados, 

DECLARO: 

PRIMEIRO.- Que coñezo na súa integridade e acepto as bases que rexen a convocatoria, e que reuno tódalas 

condicións esixidas polas mesmas para participar neste proceso selectivo. 

SEGUNDO.- Que non estou afectadado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na lexislación 

vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das administración públicas e de non ter sido separado 

/a do servizo de calquera das administración públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das 

comunidades autónomas por expediente disciplinario ou resolución xudicial firme nin encontrarse en 

inhabilitación absoluto ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, ou para exercer 

función similares ás que se desempeñaba no caso do persoal laboral. 

TERCEIRO.-  Que no caso de ser nacional doutro Estado, non estou  afectado/a por ningún dos motivos de 

incompatibilidades recollidos na lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das 

administracións públicas e de non estar inhabilitado ou en situación equivalente que impida, no meu Estado, nos 

mesmos termos, o acceso ao emprego público. 

CUARTO.- Que autorizo ao concello do Samos para a publicación dos meus datos persoais (nome, apelidos e 

D.N.I.) e das posibles causas de exclusión, no taboleiro de anuncios do concello e calquera outro medio que se 

estime, ao ser a publicidade un dos principios legais que debe observarse nos procedementos de selección. 

SOLICITO: 

Ser admitido/a a participar no referido procedemento comprometéndome a someterme ás bases que o regulan, 

para o cal presento a documentación seguinte (MARCAR O QUE PROCEDA) : 

o DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia. 

o  No seu caso, documentación acreditativa do requisito da nacionalidade á que se refire a base 7, letra a) 

o  Acreditación do coñecemento da lingua galega, como mínimo, no nivel de CELGA 3 ou equivalente, 

debidamente homologado polo órgano competente na materia de política lingüística da Xunta de Galicia. 

O Documentación acreditativa de estar en posesión (ou en condicións de obtela na data de remate do prazo de 

presentación de instancias) da titulación esixida na convocatoria.  

 

…………………………............................................, ...... de.................de 2022 

O/a solicitante, 

 

 

Asdo.: 

 

 

 

 

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAMOS ” 
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Samos, 26 de outubro de 2022.- O alcalde, Julio Gallego Moure 

R. 3085 

 

SARRIA 

Anuncio 

Exposición pública do Padrón das taxas polos servizos de subministración de auga, saneamento e 

depuración de augas residuais; recollida de lixo do Concello de Sarria. 

Configurado pola empresa concesionaria do servizo de subministración domiciliaria de auga potable e 

saneamento-depuración; o padrón das taxas polos servizos de subministración de auga, conservación de 

contadores, canon da auga  e recollida de lixo, correspondente ao terceiro trimestre de 2022, o citado padrón 

estará a disposición do publico durante 15 días a contar dende a data de publicación do presente anuncio no 

BOP na Oficina de ESPINA & DELFÍN, S.L. sita na rúa Peregrino nº 31 Portal 1 Baixo; en horario de 9:00 a 14:00 

horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo, e, no seu caso, formular as reclamacións 

oportunas.  

Contra os recibos que contén o padrón poderá formularse perante o Sr. Alcalde, o recurso de reposición previo 

ao contencioso - administrativo do 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, no prazo dun mes que se contará dende o día 

seguinte ao da finalización da exposición pública do padrón, nos termos previstos en dito precepto legal. Polo 

que respecta ao canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico - administrativa ante o órgano 

económico – administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia tamén no prazo dun mes dende que se 

entenda producida a notificación consonte co disposto no artigo 49.7 do Decreto 136/2012 polo que se aproba 

o regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de augas 

residuais. 

Neste senso, a publicación no Boletín Oficial da Provincia deste anuncio, produce efectos: de notificación 

expresa ao abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria; e de 

anuncio de cobranza segundo o disposto no artigo 24 do Real decreto 939/2005, de 29 de xullo, que aproba o 

regulamento xeral de recadación. 

O pago poderá efectuarse nas oficinas da empresa ESPINA & DELFÍN, S.L. abertas ao público de 9:00 a 14:00 

horas, de luns a venres. 

Transcorrido o período voluntario de pago establecido, ata o 04 de Xaneiro de 2023, as débedas pendentes 

esixiranse pola vía de constrinximento coa recarga de prema, os xuros de mora e as custas que se produzan. 

Polo que respecta ao canon da auga a vía de constrinximento será realizada pola consellería competente en 

materia de facenda da Xunta de Galicia. 

Sarria, 19 de Outubro de 2022.- O alcalde, Claudio Melquiades Garrido Martinez. 

R. 3077 

 

O SAVIÑAO 

Anuncio 

Exposición pública do padrón de suxeitos pasivos (contribuíntes) polos conceptos de taxa de recollida de LIXO 

(urbán), TAXA POLO SERVIZO DE SUBMINISTRO DE AUGA DOMICILIARIA (incluído o canon da auga) e SUMIDOIRO 

correspondentes aos seguintes padróns adicionais: 1 bimestre do exercicio 2018, 2 bimestre do exercicio 2018, 

3 bimestre do exercicio 2018. 4 bimestre do exercicio 2018, 5 bimestre do exercicio 2018, 6 bimestre do 

exercicio 2018, 1 bimestre do exercicio 2019, 2 bimestre do exercicio 2019, 3 bimestre do exercicio 2019, 4 

bimestre do exercicio 2019,  5 bimestre do exercicio 2019, 6 bimestre do exercicio 2019, 1 bimestre do 

exercicio 2020, 2 bimestre do exercicio 2020, 3 bimestre do exercicio 2020, 4 bimestre do exercicio 2020, 5 

bimestre do exercicio 2020, 6 bimestre do exercicio 2020, 1 bimestre do exercicio 2021, 2 bimestre do 

exercicio 2021, 3 bimestre do exercicio 2021, 4 bimestre do exercicio 2021, 5 bimestre do exercicio 2021,  

aprobados por Decreto de Alcaldía de data 25 de outubro do 2022. 

Expóñense ao público por prazo de quince días hábiles, ao obxecto de que aqueles que se consideren 

interesados poidan examinalos e interpoñer contra este as reclamacións que consideren oportunas.  

O prazo de ingreso, en periodo voluntario, será o comprendido entre o 2 de novembro e o 30 de decembro de 

2022, ámbolos dous inclusive. O ingreso do recibo farase en calquera oficina do Banco Santander. 

Os recibos dos titulares que non teñan domiciliado o pago, serán enviados os seus respectivos domicilios para 

que fagan o ingreso. Para as persoas que teñan domiciliado o pago, o Concello remitirá o correspondente recibo 

á conta de domiciliación. 
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Vencido o citado prazo en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina que os recibos non 

pagados esixiranse pola vía administrativa de prema, coas recargas e xuros correspondentes, consonte co 

establecido nos artigos 161 de Lei Xeral Tributaria e 69 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación (RD 

939/2005, de 29 de xullo).  

No caso do canon da auga, según dispón o artigo 49.7 do Decreto 136/2012, de 31 de maio, polo que se 

aproba o Regulamento de dito canon, a falta do seu pagamento 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 

económico administrativa ante o órgano económico administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no 

prazo dun mes dende esta notificación.  

A presente publicación ten o carácter de notificación colectiva, de acordo co establecido no artigo 102 da 

indicada Lei Xeral Tributaria.  

O Saviñao, 25 de outubro 2022.- O alcalde,  Juan Carlos Armesto Quiroga. 

R. 3078 

 

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, O.A. COMISARÍA DE AUGAS 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Expediente: A/27/02425/E 

Asunto: Extinción del derecho al aprovechamiento de aguas 

Titular:  D. Benjamín Lamas Rodríguez 

Nombre del río o corriente: Rio Azumara 

Punto localización: Lugar de Sandamil, parroquia de Santa Leocadia 

Término municipal y provincia: Castro de Rei, Lugo 

Caudal concedido: 0,70 l/s 

Destino: Riego 

Título: Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte 

Fecha:  02 de julio de 1996 

Registro de Aguas: 5480, Sección A, en el Tomo 0055, hoja número 080 

BREVE DESCRIPCIÓN: 

Extinción del derecho del aprovechamiento de aguas incoado de oficio por este Organismo de cuenca por 

transcurso del plazo por el que se otorgó la concesión. No constan servidumbres. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de UN (1) MES, contados a partir del siguiente a 

la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, durante el cual podrá 

comparecer por escrito cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la 

extinción del mismo, en el Concello de Castro de Rei o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., 

(Comisaría de Aguas – Rúa Progreso, 6.  32005 - Ourense). 

Ourense, 24 de octubre de 2022.- El Comisario Adjunto, Alberto de Anta Montero. 

R. 3079 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Expediente: A/27/02264/E 

Asunto: Extinción del derecho al aprovechamiento de aguas 

Titular:  D. ª María Alicia Prieto Pita 

Nombre del río o corriente: Rio Azumara 

Punto localización: Lugar de Ramil 
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Término municipal y provincia: Castro de Rei, Lugo 

Caudal concedido: 0,0142 l/s 

Destino: Uso doméstico no potable y riego 

Título: Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte 

Fecha:  13 de diciembre de 1996 

Registro de Aguas: 6077, Sección A, en el Tomo 0061, hoja número 077 

BREVE DESCRIPCIÓN: 

Extinción del derecho del aprovechamiento de aguas incoado de oficio por este Organismo de cuenca por 

transcurso del plazo por el que se otorgó la concesión. No constan servidumbres. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de UN (1) MES, contados a partir del siguiente a 

la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, durante el cual podrá 

comparecer por escrito cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la 

extinción del mismo, en el Concello de Castro de Rei o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., 

(Comisaría de Aguas – Rúa Progreso, 6.  32005 - Ourense). 

Ourense, 25 de octubre de 2022.- El Comisario Adjunto, Alberto de Anta Montero. 

R. 3080 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Expediente:  A/27/03186/E 

Asunto: Extinción del derecho al aprovechamiento de aguas 

Titular:  D. Antonio Fernández Barreira 

Nombre del río o corriente: Fuente do Escribano o Dos Pedrouzos y dos manantiales 

Punto localización: Lugar y parroquia de Ludrio 

Término municipal y provincia: Castro de Rei, Lugo 

Caudal concedido: 0,63 l/s 

Destino: Riego 

Título: Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte 

Fecha:  13 de diciembre de 1996 

Registro de Aguas: 6037, Sección A, en el Tomo 0061, hoja número 037 

BREVE DESCRIPCIÓN: 

Extinción del derecho del aprovechamiento de aguas incoado de oficio por este Organismo de cuenca por 

transcurso del plazo por el que se otorgó la concesión. No constan servidumbres. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de UN (1) MES, contados a partir del siguiente a 

la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, durante el cual podrá 

comparecer por escrito cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la 

extinción del mismo, en el Concello de Castro de Rei o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., 

(Comisaría de Aguas – Rúa Progreso, 6.  32005 - Ourense). 

Ourense, 24 de octubre de 2022.- El Comisario Adjunto, Alberto de Anta Montero. 

R. 3081 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Expediente: A/27/03202/E 

Asunto: Extinción del derecho al aprovechamiento de aguas 

Titular:  D. Jose Manuel Fernández Taboas 
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Nombre del río o corriente: Tres pozos 

Punto localización: Finca Prado de San Amaro, en Ludrio, parroquia de Ludrio 

Término municipal y provincia: Castro de Rei, Lugo 

Caudal concedido: 0040 l/s 

Destino: Uso doméstico y ganadero 

Título: Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte 

Fecha:  31 de octubre de 1995 

Registro de Aguas: 4524, Sección A, en el Tomo 0046, hoja número 024 

BREVE DESCRIPCIÓN: 

Extinción del derecho del aprovechamiento de aguas incoado de oficio por este Organismo de cuenca por 

transcurso del plazo por el que se otorgó la concesión. No constan servidumbres. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de UN (1) MES, contados a partir del siguiente a 

la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, durante el cual podrá 

comparecer por escrito cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la 

extinción del mismo, en el Concello de Castro de Rei o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., 

(Comisaría de Aguas – Rúa Progreso, 6.  32005 - Ourense). 

Ourense, 24 de octubre de 2022.- El Comisario Adjunto, Alberto de Anta Montero. 

R. 3082 

 

MINISTERIO DE FACENDA 

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) - CERVO 

Anuncio 

BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNAS/OS 

DEL AYUNTAMIENTO DE CERVO QUE CURSAN ESTUDIOS FUERA DEL TÉRMINO MUNICIPAL CURSO 2021-2022 

BDNS (Identif.): 655517 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655517) 

Extracto del decreto de alcaldía por el que se aprueban las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas 

para el transporte escolar de alumnas/os del Ayuntamiento de Cervo que cursan estudios fuera del término 

municipal para el curso 2021/2022, por el  procedimiento de concurrencia competitiva. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general 

de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones. 

Primero. Objeto. 

 El objeto de estas bases es la concesión de ayudas a familias para sufragar parcialmente el coste del traslado de 

los/las estudiantes que cursen, fuera del término municipal y en centros de enseñanza sostenidos con fondos 

públicos, alguno de los estudios que no se imparten en el Concello de Cervo. 

 Segundo. Beneficiarios. 

 Las ayudas podrán ser solicitadas por las familias de las/los alumnas/los (o las/los propias/los alumnas/los si 

son mayores de edad) que reúnan los siguientes requisitos: 

a. Toda la unidad familiar deberá estar empadronada en el Concello de Cervo . 

b. Estar cursando o tener hijas/os cursando alguno de los estudios indicados en el punto 1 de estas bases en 

algún centro educativo sostenido con fondos públicos, en el curso 2021-2022 y haberse presentando al menos 

al 50% de las materias correspondientes a la matrícula del citado curso. 

c. No superar los ingresos económicos fijados en el baremo de estas bases (expresado en el punto 3º referente a 

los criterios de valoración). 

d. No ser, ningún miembro de la unidad familiar, deudor/a de la Hacienda Municipal, Autonómica y/o Estatal, así 

como de la Seguridad Social. 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655517
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e. No tener pendiente de justificación ninguna subvención concedida por el Concello de Cervo. 

f. El alumno para el cual se solicita la ayuda deberá ser menor de 30 años. 

g. No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 10 de 

la Ley 9/2007, de 13 de junio de subvenciones de Galicia y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

Tercero. Cuantía de la ayuda. 

La aplicación presupuestaria a la que se imputarán estas ayudas es la 320/489.01 “Otras transferencias 

educación (transporte)”, con un crédito máximo para esta convocatoria de 12.000,00€. 

La cuantía de las ayudas para transporte escolar quedará fijada de acuerdo con el siguiente baremo: 

Renta per cápita familiar   Igual o inferior al 150% del IPREM  Hasta 10.422,36 €   Cuantía de la ayuda   250 € 

Igual o inferior al 200% del IPREM    Hasta 13.896,48 €          150 € 

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes y la documentación requerida se presentarán en el Registro General del Concello en Cervo, Plaza 

del Ayuntamiento s/n, Cervo o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 

01 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciónes Públicas. 

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días desde la publicación del extracto de la convocatoria 

en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

CERVO, 24 de octubre de 2022.- O ALCALDE, ALFONSO VILLARES BERMÚDEZ. 

R. 3086 

 

Anuncio 

BDNS (Identif.): 656011 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/656011) 

Extracto del decreto de alcaldía por el que se aprueban las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas 

para la adquisición de libros y material escolar de alumnas/os de educación infantil (2ºciclo) del Ayuntamiento 

de Cervo, por el procedimiento de concurrencia competitiva. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general 

de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones. 

Primero. Objeto y finalidad de las ayudas. 

El objeto de esta convocatoria es hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación 

y su fin es compensar a aquellas familias que por sus condiciones socioeconómicas tengan más dificultades para 

afrontar los gastos derivados de la adquisición de libros y de material escolar. 

Segundo. Beneficiarias/os. 

Las ayudas podrán ser solicitadas por los padres/madres o tutores/as de las/os alumnas/os que reúnan los 

siguientes requisitos: 

1. Que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados y tengan residencia efectiva en el 

Ayuntamiento de Cervo. 

2. Tener hijas/os cursando estudios de educación infantil (2º ciclo) de 3 a 5 años en el CEIP CERVO o en el CEIP 

PENÍNSULA DA PAZ, en el curso 2022-2023. 

3. No superar los ingresos económicos fijados en el punto tercero de estas bases 

4. No ser deudor/a de la Hacienda Municipal, Autonómica y Estatal, así como de la Seguridad Social 

5. No tener pendiente de justificación ninguna subvención otorgada por el Ayuntamiento de Cervo. 

6. No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 10 de 

la Ley 9/2007, de 13 de junio de subvenciones de Galicia y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

Tercero. Crédito presupuestario y cuantía de la ayuda. 
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La aplicación presupuestaria a la que se imputarán estas ayudas es la 320/489.16 “Ayudas para la 

escolarización”, con un crédito máximo aprobado de 8.000,00€. 

La cuantía de las ayudas para libros y material escolar quedarán fijadas de acuerdo con el siguiente baremo, 

siempre y cuando sean justificadas como gasto realizado, y no pudiendo superar en ningún caso el importe 

reflejado en el presupuesto presentado junto con la solicitud de ayuda (de ser el caso): 

Renta per cápita familiar (anual)   igual o inferior al IPREM     Hasta 6.948,24 € 

Cuantía máxima de la ayuda 130 €/alumno. 

Superior al 100% e inferior al 150% del IPREM 

De 6.948,24 €  a 10.422,36 €  100 €/alumno 

Cuarto. Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes junto a la documentación requerida se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 

Cervo,  por cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente. 

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días desde la publicación del extracto de la convocatoria 

en el  Boletín Oficial de la Provincia.” 

CERVO, 27 de outubro de 2022.- O Alcalde, ALFONSO VILLARES BERMÚDEZ. 

R. 3109 

 

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – RIBADEO 

Anuncio 

Bases Subvencións concorrencia cultura 2022 

BDNS (Identif.): 655883 

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, 

publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de 

Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655883) 

Aprobadas por Resolución da Alcaldía Presidencia de data 26/10/2022, as bases reguladoras da convocatoria 

pública de Subvencións Municipais do Concello de Ribadeo para o exercicio 2022 referente a AREA DE CULTURA 

, faise público un extracto das mesmas así como a apertura de prazo para presentación de solicitudes, co 

seguinte teor: 

Finalidade e obxecto.- 

Esta convocatoria ten por obxecto o establecemento de axudas económicas para que os destinatarios realicen as 

seguintes actividades: 

A realización de actividades de natureza cultural, e con carácter xeral, todas aquelas actividades de interese para 

os veciños e veciñas do concello que representen unha mellora da calidade de vida dos mesmos ou da cohesión 

social das áreas citadas. 

As subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse con cargo á partida 2022.334.48901 “Promoción da 

cultura. Transferencias correntes” por un importe máximo de 4.000,00 euros. 

Destinatarios.- Poderán solicitar estas subvencións: as entidades e asociacións sen finalidade de lucro, 

domiciliadas en Ribadeo legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións; as persoas 

físicas ou colectivos para iniciativas temporais de interese cidadán, sen ánimo de lucro, sempre que, en ambos 

casos, non teñan recoñecida subvención nominativa nos orzamentos municipais. 

Excepcionalmente cando a actividade teña interese para o municipio, xa sexa de carácter social, económico ou 

humanitario, poderase conceder unha subvención a entidades foráneas, ou non inscritas no Rexistro Municipal 

de Asociacións. A fundamentación de dito interese se acreditará mediante a achega dunha memoria o efecto 

Procedemento e Prazo.- O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a partir do día seguinte 

á publicación das presentes bases ou o su extracto nos diarios oficias correspondentes (BOP de Lugo e/ou DOG). 

Tomarase como data para inicio do prazo a da última publicación que se realice. O procedemento de concesión 

seguirase conforme ao artigo 22 da Lei de Subvencións de Galicia, con carácter abreviado, podendo presentarse 

conxuntamente a solicitude e a xustificación, de ser o caso. 

Documentación a presentar.- A que figura na base 5ª das aprobadas pola resolución da Alcaldía, existindo 

modelos a disposición dos solicitantes na páxina web www.ribadeo.org e nas oficinas municipais. 

Xustificación.- O prazo de xustificación rematará, o 31 de xaneiro de 2023, debendo presentar a documentación 

a que se refire o artigo 5 das bases. 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655883
www.ribadeo.org
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Poderase consultar o texto íntegro das Bases Reguladoras nas dependencias municipais e na páxina web 

www.ribadeo.org 

Ribadeo, 26 de outubro de 2022.- O alcalde, Fernando Suárez Barcia. 

R. 3083 

 

Anuncio 

Bases Subvencións concorrencia cultura 2022 

BDNS (Identif.): 655883 

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, 

publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de 

Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655883) 

Aprobadas por Resolución da Alcaldía Presidencia de data 26/10/2022, as bases reguladoras da convocatoria 

pública de Subvencións Municipais do Concello de Ribadeo para o exercicio 2022 referente a AREA DE CULTURA 

, faise público un extracto das mesmas así como a apertura de prazo para presentación de solicitudes, co 

seguinte teor: 

 Finalidade e obxecto.- 

Esta convocatoria ten por obxecto o establecemento de axudas económicas para que os destinatarios realicen as 

seguintes actividades: 

A realización de actividades de natureza cultural, e con carácter xeral, todas aquelas actividades de interese para 

os veciños e veciñas do concello que representen unha mellora da calidade de vida dos mesmos ou da cohesión 

social das áreas citadas. 

As subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse con cargo á partida 2022.334.48901 “Promoción da 

cultura. Transferencias correntes” por un importe máximo de 4.000,00 euros. 

Destinatarios.- Poderán solicitar estas subvencións: as entidades e asociacións sen finalidade de lucro, 

domiciliadas en Ribadeo legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións; as persoas 

físicas ou colectivos para iniciativas temporais de interese cidadán, sen ánimo de lucro, sempre que, en ambos 

casos, non teñan recoñecida subvención nominativa nos orzamentos municipais. 

Excepcionalmente cando a actividade teña interese para o municipio, xa sexa de carácter social, económico ou 

humanitario, poderase conceder unha subvención a entidades foráneas, ou non inscritas no Rexistro Municipal 

de Asociacións. A fundamentación de dito interese se acreditará mediante a achega dunha memoria o efecto 

Procedemento e Prazo.- O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a partir do día seguinte 

á publicación das presentes bases ou o su extracto nos diarios oficias correspondentes (BOP de Lugo e/ou DOG). 

Tomarase como data para inicio do prazo a da última publicación que se realice. O procedemento de concesión 

seguirase conforme ao artigo 22 da Lei de Subvencións de Galicia, con carácter abreviado, podendo presentarse 

conxuntamente a solicitude e a xustificación, de ser o caso. 

Documentación a presentar.- A que figura na base 5ª das aprobadas pola resolución da Alcaldía, existindo 

modelos a disposición dos solicitantes na páxina web www.ribadeo.org e nas oficinas municipais. 

Xustificación.- O prazo de xustificación rematará, o 31 de xaneiro de 2023, debendo presentar a documentación 

a que se refire o artigo 5 das bases. 

Poderase consultar o texto íntegro das Bases Reguladoras nas dependencias municipais e na páxina web 

www.ribadeo.org 

Ribadeo, 26 de outubro de 2022.- O alcalde, Fernando Suárez Barcia. 

R. 3087 

 

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – XOVE 

Anuncio 

EXTRACTO DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA ALCALDE Nº 2022-1000 DO 25 DE OUTUBRO DE 2022 POLA QUE SE 

APROBA A CONVOCATORIA DOS PREMIOS DO CONCURSO ELABORACIÓN DE POSTAIS DE NADAL 2022 

BDNS (Identif.): 655848 

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, 

publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de 

Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655848) 

www.ribadeo.org
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655883
www.ribadeo.org
www.ribadeo.org
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655848
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Primeiro. Beneficiarios, requisitos e prazo de presentación de solicitudes de participación. 

Poderá participar no concurso e ser beneficiario destas axudas calquer/a neno/a ou rapaz/rapaza empadroado/a 

no Concello de Xove en idade escolar (desde preescolar ata 4º de ESO)  

A documentación a presentar será a seguinte: 

-Ficha de inscrición establecida ao efecto 

A ficha de inscrición deberá presentarse, xunto coa postal a concursar na Biblioteca Municipal con data límite 12 

de decembro de 2022. 

Segundo. Obxecto 

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o outorgamento dos 

premios do concurso de confección de postais de Nadal organizado polo Concello de Xove. 

Terceiro. Bases reguladoras 

Pode consultarse a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove na seguinte dirección: 

http://xove.sedelectronica.gal/transparency/58926865-bd2e-46f3-857a-14f57f19f9fd/ 

Cuarto. Contía dos premios 

Haberá cinco categorías: Preescolar (nenos/as de 3,4 e 5 anos); 1º e 2º de Primaria; 3º e 4º de Primaria; 5º e 6º 

de primaria e 1º a 4º de ESO. En cada unha destas categorías haberá tres premios, un primeiro, un segundo e un 

terceiro premio. 

Os premios consistirán en lotes de libros ou material escolar valorados en 30 euros. O xurado poderá deixar 

deserto calquera dos premios, se así o considera oportuno. Unha das postais premiadas poderá ser seleccionada 

como postal institucional do Concello para as vindeiras festas de Nadal. 

De acordo co RD 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre a Renta das 

Persoas Físicas, non están suxeitos a retención ningún dos anteriores premios. 

XOVE, 26 DE OUTUBRO DE 2022.- O ALCALDE, JOSE DEMETRIO SALGUEIRO RAPA. 

R. 3088 

 

 

http://xove.sedelectronica.gal/transparency/58926865-bd2e-46f3-857a-14f57f19f9fd/

