SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 2020

N.º 198

CONCELLOS
CASTRO DE REI
Anuncio
Aprobación definitiva do orzamento xeral para o exercicio de 2020
O Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 17 de xullo de 2020, aprobou inicialmente o orzamento xeral
para o exercicio económico de 2020. O orzamento estivo exposto ao público, previo anuncio no Boletín Oficial
da Provincia, por un prazo de quince días hábiles.Transcorrido sen reclamacións o período de información
pública, queda elevado automaticamente a definitivo de conformidade co disposto no artigo 169.1 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, publicándose de seguido o resumo por capítulos do mesmo.
ESTADO DE GASTOS
Denominación

Euros

A) Operacións correntes
1.

Gastos de persoal

851.465,74

2.

Gastos en bens correntes e servizos

3.

Gastos financieiros

4.

Transferencias correntes

2.138.335,84
2.500,00
163.410,00

B) Operacións de capital
6.

Investimentos reais

2.401.231,70

7.

Transferencias de capital

8.

Activos financieiros

0,00

9.

Pasivos financieiros

0,00

SUMA TOTAL GASTOS

43.903,91

5.600.847,19

ESTADO DE INGRESOS
Capítulo

Denominación

Euros

A) Operacións correntes
1.

Impostos directos

1.092.000,00

2.

Impostos indirectos

300.000,00

3.

Taxas e outros ingresos

467.000,00

4.

Transferencias correntes

1.854.805,60
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Ingresos patrimoniais

97.800,00

B) Operacións de capital
6.

Alleamento de inversións reais

0,00

7.

Transferencias de capital

8.

Activos financieiros

0,00

9.

Pasivos financieiros

0,00

1.789.241,59

SUMA TOTAL INGRESOS

5.600.847,19

Publícase tamén o cadro de persoal desta Corporación, de acordo co preceptuado no art. 127 do RDL:
CADRO DO PERSOAL. EXERCICIO 2020

DENOMINACION
1.–HABILITACION DE CARACTER ESTATAL
1.1. Secretaria
1.2. Interventora (agrupada con Outeiro de Rei)
2.–ESCALA DE ADMINISTRACION XERAL
Administrativos
Auxiliares administrativos
Alguacil- Portera
Auxiliar Biblioteca, arquivo e documentación Biblioteca
3.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
SUBESCALA TÉCNICA
Técnico superior

NUMERO

VACANTES

GRUPO

1
1

0
0

A1
A1

1
2
1
1

(func. Interina)
0
0
(func. Interina)

C1
C2
E
C2

1

(func. Interina)

A1

O que se publica para xeral coñecemento, sinalando que contra o acordo de aprobación definitiva poderá
interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, a contar desde o da
publicación deste anuncio, sen prexuízo de que poida interpoñerse calquera outro recurso que se estime
procedente.
Castro de Rei, 24 de agosto de 2020.- Alcalde-presidente, Francisco Javier Balado Teijeiro.
R. 1930

GUITIRIZ
Anuncio
Convocatoria para a actualización da 2ª bolsa de emprego temporal de auxiliares de axuda no fogar, anos
2020-2022. Expte. 1042/2019.
Por acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Guitiriz de data 20/08/2020 aprobáronse as bases e
convocatoria para a actualización da 2ª bolsa de emprego temporal de auxiliares de axuda no fogar, anos 20202022.
O prazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
As bases desta convocatoria estarán a disposición dos interesados na páxina web
(www.concellodeguitiriz.com) e na sede electrónica municipal (http://guitiriz.sedelectronica.gal).

municipal

Guitiriaz, 21 de agosto de 2020.- A alcaldesa, María Sol Morandeira Morandeira.
R. 1931
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Anuncio
Convocatoria para a selección de persoal funcionario interino para o posto de traballo de conserxe de
colexio ou instalacións municipais. Expte. 861/2019.
Por acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Guitiriz de data 13/08/2020 aprobáronse as bases
reguladoras do proceso selectivo para a selección de funcionario interino para o posto de traballo de conserxe
de colexio ou instalacións municipais.
O prazo de presentación de instancias será de 15 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
As bases desta convocatoria
estarán a disposición dos interesados na páxina web
(www.concellodeguitiriz.com) e na sede electrónica municipal (http://guitiriz.sedelectronica.gal).

municipal

Guitiriaz, 21 de agosto de 2020.- A alcaldesa, María Sol Morandeira Morandeira.
R. 1932

GUNTÍN
Anuncio
Por Decreto da Alcaldía de 18 de agosto de 2020, prestouse aprobación inicial ao Padrón da taxa polo
abastecemento de auga a domicilio, no que se inclúe o canon da auga correspondente ao segundo bimestre do
ano 2019.

Recurso: Contra o Decreto de aprobación do padrón da taxa polo abastecemento de auga a domicilio, poderá
interporse recurso de reposición.
Prazo de presentación do recurso: Un mes contado desde o día seguinte ao da finalización do periodo de
exposición ao público dos padróns.
Órgano ante o que se recorre. Alcalde-Presidente do Concello de Guntín.
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 xurisdicción.
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 desde que se entende
producida a notificación.
ANUNCIO DE COBRANZA
Para o cobro dos mesmos, os recibos seranlles cargados nas contas bancarias respectivas, e fíxase como período
de cobro voluntario o prazo de dous meses, desde o 18 de agosto de 2020 ata o 17 de outubro de 2020.
Finalizado o exercicio pasarase ao seu cobro pola vía de constrinximento, cos recargos previstos no artigo 28 da
Lei 58/2003 de 17 de decembro, Facenda Pública, Lei Xeral Tributaria, a través do Servizo Provincial de
Recadación da Excma. Deputación Provincial de Lugo.
No tocante ao canon da auga, a falta de pago no período voluntario suporá a súa esixencia directamente pola vía
de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
A presente publicación, nos dous supostos, 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.
Guntín, 18 de agosto de 2020.- A Alcaldesa, María José Gómez Rodríguez.
R. 1933
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LUGO
Anuncio
DECRETO Nº 4379/2020 DO 31/07/2020
lma. Sra. Dona MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, Tenenta de Alcaldesa Delegada da Área de
Gobernanza: Economía e Recursos Humanos do Excmo. Concello de Lugo.
Instruído o expediente relativo ao proceso selectivo para o acceso en propiedade a unha praza de DIRECTOR/A
DA BANDA DE MÚSICA, pertencente ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda libre
(OPE 2018), e tendo en conta a proposta da Vicesecretaria de data 30 de xullo de 2020, do seguinte teor literal:
“ASUNTO: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN
PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE DIRECTOR/A DA BANDA DE MÚSICA, PERTENCENTE AO CADRO DE
PERSOAL FUNCIONARIO, EN QUENDA LIBRE (OPE 2018)
Instruído o expediente relativo ao proceso selectivo para o acceso en propiedade a unha praza de DIRECTOR/A
DA BANDA DE MÚSICA, pertencente ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda libre
(OPE 2018) e tendo en conta os seguintes:
ANTECEDENTES DE FEITO
- A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, na sesión ordinaria celebrada o día once de decembro de dous
mil dezanove, adoptou, entre outros o acordo 15/798 APROBACIÓN DAS BASES PARA A COBERTURA, EN
PROPIEDADE, DUNHA PRAZA DE DIRECTOR DA BANDA DE MÚSICA

O antedito Decreto foi publicado no “Boletín Oficial da Provincia de Lugo” número 28, do 4 de febreiro de 2020,
e extracto do mesmo no “Diario Oficial de Galicia” núm. 40, de 28 de febreiro de 2020. O anuncio para prover as
prazas obxecto desta convocatoria foi publicado no “Boletín Oficial do Estado” num. 82 do 25 de marzo de 2020.
- Polo Decreto Nº: 1912/2020 do 26/03/2020 resolveuse publicar na páxina web do Concello de Lugo a
suspensión automática de todos os procesos selectivos en tramitación, reanudándose o prazo unha vez
levantado o estado de alarma.
- Polo Decreto Nº: 2974/2020 do 04/06/2020 resolveuse publicar na páxina web do Concello de Lugo o
levantamento da suspensión acordada polo Real Decreto 463/2020 do 15 de marzo, de todos os procesos
selectivos en tramitación, reanudándose o prazo dende o 1 de xuño, inclusive.
- Con data do 29 de xuño de 2020 rematou o prazo de presentación de solicitudes.
- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día oito de xullo de dous mil vinte, adoptou o
acordo 12/289 PROPOSTA DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA
PRAZA DE DIRECTOR/A DA BANDA DE MÚSICA, OPOSICIÓN LIBRE.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- No Boletín Oficial da Provincia de Lugo Núm. número 099, do 2 de maio de 2017 foron publicadas as
BASES XERAIS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A PRAZAS PERTENCENTES Ó CADRO DE FUNCIONARIOS E DE
PERSOAL LABORAL DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA LIBRE (no BOP de Lugo número 274, do 29 de
novembro de 2018 foi publicada unha modificación de ditas bases xerais), figurando na súa base DUODÉCIMA.LISTA DE PERSOAS ADMITIDAS. DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN DAS PROBAS
“Rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía ou Concelleira/o Delegada/o, se é o caso, ditará
resolución pola que se declarará aprobada a lista de persoas admitidas e excluídas, con indicación do motivo de
exclusión, e sinalarase un prazo de dez días hábiles para emendas, de acordo co artigo 68 da Lei 39/2015, do 1
de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. A data, hora e lugar de
celebración dos exercicios poderán publicarse conxunta ou separadamente coa lista provisional de persoas
admitidas e excluídas.
Estas resolucións deberán ser publicadas no BOP de Lugo.
Os sucesivos anuncios publicaranse no Taboleiro de Anuncios do Concello e nos locais onde se celebrou a proba
anterior.”
Segundo.- A Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria celebrada o 9 de outubro de 2019 adoptou a acordo
10/628 APROBACIÓN DE INSTRUCIÓN PARA O FUNCIONAMENTO E ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN DO
EXCMO. CONCELLO DE LUGO, figurando no seu ARTIGO 4. NOMEAMENTO E REQUISITOS DE COMPOSICIÓN, punto
3. “A composición nominal do Órgano de Selección publicarase xunto coa lista provisional de admitidos e
excluídos.”
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por acordo nº 15/798 da Xunta de Goberno Local deste Concello adoptado na súa sesión do 11.12.2019
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Terceiro.- Unha vez comprobado o cumprimento dos requisitos esixidos nas bases que rexen a convocatoria.
En base ás atribucións reservadas por acordo nº 28/452 da Xunta de Goberno Local celebrada en sesión
ordinaria do día 17/07/2019, proponse á Tenenta de Alcaldesa Delegada da Área de Gobernanza: Economía e
Recursos Humanos a adopción da seguinte RESOLUCIÓN:
Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos (con indicación do motivo de exclusión) no
proceso selectivo convocado polo Decreto número 20000301 DO 14/01/2020, para acceso en propiedade a
unha praza de DIRECTOR/A DA BANDA DE MÚSICA, pertencente ao cadro de persoal funcionario do Excmo.
Concello de Lugo, quenda libre (OPE 2018) que se rexe polas bases específicas aprobadas na Xunta de Goberno
Local mediante acordo 15/798 adoptado na súa sesión do 11.12.2019 así como polas BASES XERAIS PARA O
ACCESO EN PROPIEDADE A PRAZAS PERTENCENTES Ó CADRO DE FUNCIONARIOS E DE PERSOAL LABORAL DO
EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA LIBRE ADMITIDOS/AS:
ADMITIDOS/AS
DNI

BLESA LULL, JOSE IGNACIO

*912P

FERNANDEZ NAVEIRA, JESUS

*204T

FIUZA SOUTO, DAVID

*252Y

GOMEZ NAVAL, MATEO

*460V

LLANO DIAZ, DAVID

*852M

RUBIO MOLINA, ISABEL MARIA

*918H

SERANS OLVEIRA, XOSE CARLOS

*333J

EXCLUIDOS/AS
Apelidos e nome

DNI

Motivo de exclusión

PAILOS NUÑEZ, HUMBERTO

*225V

Non aportar copia auténtica do DNI, nin copia
auténtica da titulación esixida nin o xustificante de
aboamento de taxas.

Segundo.- Facer público que, segundo o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, en
sesión ordinaria celebrada o 8 de xullo de 2020, o tribunal cualificador do proceso selectivo para o acceso en
propiedade a unha praza de Director/a da Banda de Música; estará constituido do seguinte xeito:
Presidente: Don Iván Rodríguez Armán, Director da Banda Militar de A Coruña.
Suplente: Don Juan Luis Costas Martínez, Director da Banda Militar de Marín.
Vogais:
1.- Don Luis García Cortiñas, Director da Banda Militar de Ferrol “Tercio Norte”.
Suplente: Don Julio César Ruíz Salamanca, Director da Banda Militar de León.
2.- Don Fernando López Briones, Profesor de Dirección no Conservatorio Superior de Música de A Coruña dende
o curso 2014 ao 2019 e Director do Coro e Orquesta Gaos.
Suplente: Don Antonio Facal Rivas, Funcionario do Corpo de Profesores de música e artes escénicas. Profesor do
Conservatorio Profesional de Música de A Coruña.
3.- Don Diego Segade Blanco, Catedrático do Conservatorio Superior de Música de A Coruña.
Suplente: Dona Olga Dourado González, Secretaria-Interventora do Consorcio para Promoción da Música do
Concello de A Coruña.
Secretaria: Dª. María García Ferro, Vicesecretaria do Concello de Lugo.
Suplente: Don Ráfael José del Barrio Berbel, Secretario Xeral do Pleno do Concello de Lugo.
Terceiro.- Procédase á súa publicación na forma legalmente establecida, sinalando un prazo de dez días hábiles
para emendas (de acordo co artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas), contados a partir do seguinte á publicación deste Decreto no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo.”
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En base ás atribucións reservadas por acordo nº 28/452 da Xunta de Goberno Local celebrada en sesión
ordinaria do día 17/07/2019, a Tenenta de Alcaldesa Delegada da Área de Gobernanza: Economía e Recursos
Humanos RESOLVE:
Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos (con indicación do motivo de exclusión) no
proceso selectivo convocado polo Decreto número 20000301 DO 14/01/2020, para acceso en propiedade a
unha praza de DIRECTOR/A DA BANDA DE MÚSICA, pertencente ao cadro de persoal funcionario do Excmo.
Concello de Lugo, quenda libre (OPE 2018) que se rexe polas bases específicas aprobadas na Xunta de Goberno
Local mediante acordo 15/798 adoptado na súa sesión do 11.12.2019 así como polas BASES XERAIS PARA O
ACCESO EN PROPIEDADE A PRAZAS PERTENCENTES Ó CADRO DE FUNCIONARIOS E DE PERSOAL LABORAL DO
EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA LIBRE ADMITIDOS/AS:
ADMITIDOS/AS
DNI

BLESA LULL, JOSE IGNACIO

*912P

FERNANDEZ NAVEIRA, JESUS

*204T

FIUZA SOUTO, DAVID

*252Y

GOMEZ NAVAL, MATEO

*460V

LLANO DIAZ, DAVID

*852M

RUBIO MOLINA, ISABEL MARIA

*918H

SERANS OLVEIRA, XOSE CARLOS

*333J

EXCLUIDOS/AS
Apelidos e nome

DNI

Motivo de exclusión

PAILOS NUÑEZ, HUMBERTO

*225V

Non aportar copia auténtica do DNI, nin copia
auténtica da titulación esixida nin o xustificante de
aboamento de taxas.

Segundo.- Facer público que, segundo o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, en
sesión ordinaria celebrada o 8 de xullo de 2020, o tribunal cualificador do proceso selectivo para o acceso en
propiedade a unha praza de Director/a da Banda de Música; estará constituido do seguinte xeito:
Presidente: Don Iván Rodríguez Armán, Director da Banda Militar de A Coruña.
Suplente: Don Juan Luis Costas Martínez, Director da Banda Militar de Marín.
Vogais:
1.- Don Luis García Cortiñas, Director da Banda Militar de Ferrol “Tercio Norte”.
Suplente: Don Julio César Ruíz Salamanca, Director da Banda Militar de León.
2.- Don Fernando López Briones, Profesor de Dirección no Conservatorio Superior de Música de A Coruña dende
o curso 2014 ao 2019 e Director do Coro e Orquesta Gaos.
Suplente: Don Antonio Facal Rivas, Funcionario do Corpo de Profesores de música e artes escénicas. Profesor do
Conservatorio Profesional de Música de A Coruña.
3.- Don Diego Segade Blanco, Catedrático do Conservatorio Superior de Música de A Coruña.
Suplente: Dona Olga Dourado González, Secretaria-Interventora do Consorcio para Promoción da Música do
Concello de A Coruña.
Secretaria: Dª. María García Ferro, Vicesecretaria do Concello de Lugo.
Suplente: Don Ráfael José del Barrio Berbel, Secretario Xeral do Pleno do Concello de Lugo.
Terceiro.- Procédase á súa publicación na forma legalmente establecida, sinalando un prazo de dez días hábiles
para emendas (de acordo co artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas), contados a partir do seguinte á publicación deste Decreto no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo.
R. 1934
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Anuncio
DECRETO Nº 4700/2020 DO 24/08/2020
Ilma. Sra. DONA MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, Tta. de Alcaldesa-Delegada da Área de
Gobernanza: Economía e Recursos Humanos do Excmo. Concello de Lugo.
Instruído o expediente relativo ao proceso selectivo para o acceso en propiedade a unha praza de ENXEÑEIRO/A
DE CAMIÑOS, pertencente ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda promoción
interna (OPE 2016), convocado polo Decreto número número 19005018 do 06/06/2019 e tendo en conta a
proposta asinada pola Técnico Medio de Xestión do Servizo de Persoal o 21 de agosto de 2020, do seguinte teor
literal:
“ASUNTO: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN
PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS, PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL
FUNCIONARIO, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OPE 2016)
Instruído o expediente relativo ao proceso selectivo para o acceso en propiedade a unha praza de ENXEÑEIRO/A
DE CAMIÑOS, pertencente ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda promoción
interna (OPE 2016) e tendo en conta os seguintes:
ANTECEDENTES DE FEITO

- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día quince de xaneiro de dous mil vinte, adoptou o
acordo 3/6 DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO
EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL
FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA
- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día vinte e nove de xaneiro de dous mil vinte,
adoptou o acordo 11/37 PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DA SOLICITUDE DE RECUSACIÓN DO TRIBUNAL
CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE ENXEÑEIRO DE
CAMIÑOS
- A Xunta de Goberno Local , na sesión ordinaria celebrada o día un de xullo de dous mil vinte, adoptou o acordo
13/276 ACEPTACIÓN DA RENUNCIA E NOVO NOMEAMENTO COMO VOGAL DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA O
ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS, POLO SISTEMA DE PROMOCION INTERNA
- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día vinte e nove de xullo de dous mil vinte, adoptou
o acordo 19/341 RESOLUCIÓN DA SOLICITUDE DE RECUSACIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR NOMEADO POR
ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 15 DE XANEIRO DO 2020, APROBATORIO DA DESIGNACIÓN
DOS MEMBROS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE DUNHA
PRAZA DE ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO
CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA
- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día vinte e nove de xullo de dous mil vinte, adoptou
o acordo 18/340 DESIGNACIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN
PROPIEDADE DE UNHA PRAZA DE ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL
FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- No Boletín Oficial da Provincia de Lugo Núm. 256 do 7 de Noviembre de 2014 foron publicadas as
BASES XERAIS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A PRAZAS PERTENCENTES Ó CADRO DE FUNCIONARIOS E DE
PERSOAL LABORAL DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, figurando na súa
base UNDÉCIMA.- LISTA DE ADMITIDOS. DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN DAS PROBAS, o seguinte:
“Rematado o prazo de presentación de instancias, e logo de informe previo do Servizo de Persoal acerca da
antigüidade do aspirante ó servizo do Concello, da súa condición de funcionario ou persoal laboral, da súa
pertenza ós corpos, escalas ou grupos de titulación esixidos para optar á quenda de promoción interna e demais
circunstancias que constan no seu expediente persoal, se é o caso, verbo da xustificación dos requisitos
específicos esixidos para o acceso, así como para a valoración da antigüidade na fase de concurso; a Alcaldía ou
Concelleiro Delegado, se é o caso, ditará resolución pola que se declarará aprobada a lista de admitidos e
excluídos, con indicación do motivo de exclusión, e sinalarase un prazo de dez días hábiles para emendas, de
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- Polo Decreto número 19005018 DO 06/06/2019 se resolveu convocar o proceso selectivo para o acceso en
propiedade a unha praza de ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS, pertencente ao cadro de persoal funcionario do Excmo.
Concello de Lugo, quenda promoción interna (OPE 2016) que se rexe polas bases específicas aprobadas na
Xunta de Goberno Local mediante acordo nº 10/325 como polas bases xerais para o acceso en propiedade a
prazas vacantes. O antedito Decreto foi publicado no “Boletín Oficial da Provincia de Lugo”, núm. 148 do 29 de
xuño de 2019, e extracto do mesmo no “Diario Oficial de Galicia” núm. 157, de 21 de agosto de 2019. O
anuncio para prover as prazas obxecto desta convocatoria foi publicado no “Boletín Oficial do Estado” num. 232
do 26 de septiembre de 2019.
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acordo co artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro. A data, hora e lugar de celebración dos exercicios,
poderá publicarse conxunta ou separadamente coa lista provisional de admitidos e excluídos.
Estas resolucións deberán ser publicadas no BOP de Lugo.
Os sucesivos anuncios publicaranse no Taboleiro de Anuncios do Concello e nos locais onde se celebrou a proba
anterior.”
- Con data do 27/09/2019, D. Alberto Cardama Cid (DNI *846S) presentou unha solicitude de participación no
mencionado proceso selectivo.
D. Alberto Cardama Cid é funcionario de carreira do Concello de Lugo, coa categoría de Enxeñeiro Técnico de
Obras Públicas (Grupo A:Subgrupo A2; Escala: Administración especial; Subescala: Técnica; Clase: Técnico Medio)
cunha antigüidade superior a dous anos, cumprindo os requisitos esixidos para o acceso, por promoción
interna, a unha praza de Enxeñeiro/a de Camiños.
- Con data do 16/10/2019, D. José Luis Díaz Alvaredo (DNI *310D) presentou unha solicitude de participación no
mencionado proceso selectivo, non cumprindo os requisitos esixidos por non ser empregado público do
Concello de Lugo con praza en propiedade.
Segundo.- A Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria celebrada o 9 de outubro de 2019 adoptou a acordo
10/628 APROBACIÓN DE INSTRUCIÓN PARA O FUNCIONAMENTO E ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN DO
EXCMO. CONCELLO DE LUGO, figurando no seu ARTIGO 4. NOMEAMENTO E REQUISITOS DE COMPOSICIÓN, punto
3. “A composición nominal do Órgano de Selección publicarase xunto coa lista provisional de admitidos e
excluídos.”

Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos (con indicación do motivo de exclusión) no
proceso selectivo convocado polo Decreto número 19005018 do 06/06/2019, se resolveu convocar o proceso
selectivo para o acceso en propiedade a unha praza de ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS, pertencente ao cadro de
persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda promoción interna (OPE 2016) que se rexe polas bases
específicas aprobadas na Xunta de Goberno Local mediante acordo 10/325 como polas bases xerais para o
acceso en propiedade a prazas vacantes.
ADMITIDOS/AS
Apelidos e nome

DNI

CARDAMA CID, ALBERTO

*864S

EXCLUIDOS/AS
Apelidos e nome

DNI

Motivo de exclusión

DIAZ ALVAREDO, JOSE LUIS

*310D

Non ser empregado público do Concello de Lugo con
praza en propiedade (base 4º.b)

Segundo.- Facer público que, segundo o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, en
sesión ordinaria celebrada o 29 de xullo de 2020, o tribunal cualificador do proceso selectivo para o acceso en
propiedade a unha praza de Enxeñeiro/a de Camiños, en quenda de promoción interna; estará constituido do
seguinte xeito:
Presidente: D. Héctor Diéguez Aranda, Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos no Servizo de Vías e Obras da
Deputación de Lugo.
Suplente: D. José María González Rodríguez, Xefe de Servizo de Urbanismo do Excmo Concello de Lugo.
Vogais:
1.- Dª Carlota Pita Pita, Enxeñeira de Camiños do Concello de Arteixo.
Suplente: Dª. Ana Isabel Sáez Mancebo, Técnica do Excmo. Concello de Lugo.
2.- D. José Antonio Mondelo Rodríguez, Enxeñeiro de Camiños da Excma. Deputación de Lugo.
Suplente: D. Miguel Ángel Negral Fernández, Enxeñeiro de Montes do Excmo. Concello de Lugo.
3.- D. Ricardo Babío Arcay, Enxeñeiro de Camiños da Demarcación de Costas do Estado de Galicia (MITECO).
Suplente: Dª. Patricia Vázquez Mille, Xefa do Servizo de Urbanismo da Delegación Territorial da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Lugo.
Secretaria: D Rafael José del Barrio Berbel, Secretario Xeral do Pleno do Excmo Concello de Lugo
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En base ás atribucións reservadas por acordo nº 28/452 da Xunta de Goberno Local celebrada en sesión
ordinaria do día 17/07/2019, proponse á Tenenta de Alcaldesa Delegada da Área de Gobernanza: Economía e
Recursos Humanos a adopción da seguinte RESOLUCIÓN:
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Suplente: Dª. María García Ferro, Vicesecretaria do Excmo. Concello de Lugo.
OBSERVADORA: María Baza Poudereux, Xefa de Servizo de Intervención do Excmo Concello de Lugo.
Terceiro.- Procédase á súa publicación na forma legalmente establecida, sinalando un prazo de dez días hábiles
para emendas (de acordo co artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas), contados a partir do seguinte á publicación deste Decreto no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo.”
En base ás atribucións reservadas por acordo nº 28/452 da Xunta de Goberno Local celebrada en sesión
ordinaria do día 17/07/2019, a Tenenta de Alcaldesa Delegada da Área de Gobernanza: Economía e Recursos
Humanos, RESOLVE:
Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos (con indicación do motivo de exclusión) no
proceso selectivo convocado polo Decreto número 19005018 do 06/06/2019, para o acceso en propiedade a
unha praza de ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS, pertencente ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de
Lugo, quenda promoción interna (OPE 2016) que se rexe polas bases específicas aprobadas na Xunta de
Goberno Local mediante acordo 10/325 como polas bases xerais para o acceso en propiedade a prazas
vacantes.
ADMITIDOS/AS
Apelidos e nome

DNI

CARDAMA CID, ALBERTO

*864S

Apelidos e nome

DNI

Motivo de exclusión

DIAZ ALVAREDO, JOSE LUIS

*310D

Non ser empregado público do Concello de Lugo con
praza en propiedade (base 4º.b)

Segundo.- Facer público que, segundo o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, en
sesión ordinaria celebrada o 29 de xullo de 2020, o tribunal cualificador do proceso selectivo para o acceso en
propiedade a unha praza de Enxeñeiro/a de Camiños, en quenda de promoción interna; estará constituido do
seguinte xeito:
Presidente: D. Héctor Diéguez Aranda, Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos no Servizo de Vías e Obras da
Deputación de Lugo.
Suplente: D. José María González Rodríguez, Xefe de Servizo de Urbanismo do Excmo Concello de Lugo.
Vogais:
1.- Dª Carlota Pita Pita, Enxeñeira de Camiños do Concello de Arteixo.
Suplente: Dª. Ana Isabel Sáez Mancebo, Técnica do Excmo. Concello de Lugo.
2.- D. José Antonio Mondelo Rodríguez, Enxeñeiro de Camiños da Excma. Deputación de Lugo.
Suplente: D. Miguel Ángel Negral Fernández, Enxeñeiro de Montes do Excmo. Concello de Lugo.
3.- D. Ricardo Babío Arcay, Enxeñeiro de Camiños da Demarcación de Costas do Estado de Galicia (MITECO).
Suplente: Dª. Patricia Vázquez Mille, Xefa do Servizo de Urbanismo da Delegación Territorial da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Lugo.
Secretaria: D Rafael José del Barrio Berbel, Secretario Xeral do Pleno do Excmo Concello de Lugo
Suplente: Dª. María García Ferro, Vicesecretaria do Excmo. Concello de Lugo.
OBSERVADORA: María Baza Poudereux, Xefa de Servizo de Intervención do Excmo Concello de Lugo.
Terceiro.- Procédase á súa publicación na forma legalmente establecida, sinalando un prazo de dez días hábiles
para emendas (de acordo co artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas), contados a partir do seguinte á publicación deste Decreto no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo.
R. 1935
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SAMOS
Anuncio
APROBACION PLAN ECONOMICO-FINANCIERO PARA O PERIODO 2020-2021
En cumprimento do establecido no artigo 23.4 da lei 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financiera, en relación co establecido no artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, faise público que o Pleno
Municipal , na sesión ordinaria celebrada o día 07 de agosto de 2020, aprobou un plan económico financiero en
cumprimento do establecido no artigo 21 da lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financiera, como consecuencia do incumprimento da regra de gasto constatado na liquidación
do exercicio 2019, o que se somete a información púbica con finalidade exclusivamente informativa.
Samos, 11 de agosto de 2020.- O Alcalde, José Antonio García Jurjo.
R. 1937

O SAVIÑAO
Anuncio
BASES QUE REXERAN A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE UN (1) POSTO DE
TRABALLO DE CHOFER DE TRACTOR DESBROZADORA, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL MEDIANTE O
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, AO ABEIRO DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO COS CONCELLOS 2020
(PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO).

O obxecto das presentes bases é a provisión, mediante concurso- oposición de un posto de chofer de tractor
desbrozadora, en réxime laboral. O persoal encargado do manexo do tractor desbrozadora de brazo hidráulico
realizará labores tratamento silvícolas de carácter preventivo e de xeito mecanizado en áreas cortalumes, vías,
camiños e pistas forestais de titularidade municipal e nas súas faixas de xestión de biomasa ou en superficies
sobre as que o concello teña a cesión de aproveitamento.
SEGUNDO. Modalidade do Contrato
A modalidade do contrato será laboral temporal cunha duración de doce meses, a xornada completa, ao abeiro
do disposto na normativa vixente, iniciándose a prestación dende a data da sinatura do contrato.
TERCEIRO. Condicións de Admisión de Aspirantes
Para formar parte nas probas de selección, será necesario reunir os requisitos establecidos no artigo 56 do
Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015,
de 30 de outubro:
a) Ter a nacionalidade española sen prexuízo do disposto no artigo 57 do Texto Refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro.
b) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. Só por lei
poderá establecerse outra idade máxima, distinta da idade de xubilación forzosa, para o acceso ao emprego
público.
c) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas para o desempeño do traballo ao que se opta
acreditándose a mesma mediante certificado médico.
d) Non haber sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións
Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin acharse en
inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao
corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal
laboral, no que fose separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non acharse inhabilitado
ou en situación equivalente nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado,
nos mesmos termos o acceso ao empregado público.
e) Estar en posesión de certificado de escolaridade ou titulación equivalente, ou en condicións de obtelo na data
en que remate o prazo de presentación de instancias, que se deberá acreditar mediante documento oficial
expedido polo organismo competente.
f) Estar en posesión do carnet de conducir tipo B
g) Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de Celga 3 (ou o curso de iniciación, nos termos
establecidos na disposición adicional 1ª da Orde de 16 de xullo de 2007). Se non se pode acreditar este
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requisito poderase acceder igualmente ao proceso selectivo pero será necesario superar unha proba de lingua
galega nos termos establecidos na cláusula sétima
h) Deberán atoparse en situación de desemprego ou de mellora de emprego con independencia de que a
xornada laboral sexa parcial ou completa.
CUARTO. Forma e Prazo de Presentación de Instancias
As solicitudes requirindo tomar parte nas correspondentes probas de acceso, nas que os aspirantes farán
constar que reúnen as condicións esixidas nas presentes bases xerais, para a praza que se opte dirixiranse ao
Sr. Alcalde- Presidente do Concello de O Saviñao, presentaranse no Rexistro Xeneral deste Concello ou nalgún
dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas, no prazo de sete días naturais contados a partir do día seguinte ao da
publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
As bases das probas selectivas, publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
A solicitude deberá ir acompañada por:
Solicitude de participación do Anexo I das bases.
Fotocopia do NIF ou, no seu caso, pasaporte.
Carnet de conducir tipo B
Certificado de escolaridade ou titulación equivalente.
Celga 2
Tarxeta de demandante de emprego
Documentación acreditativa dos méritos que se aleguen a efectos de valoración na fase de concurso.

Expirado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución no prazo de cinco días naturais,
declarando aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos. Na devandita resolución, que se publicará no
taboleiro de edictos do Concello, sinalarase un prazo de dous días hábiles para emenda. De non existir
solicitudes de participación excluídas, a lista presentada ao remate do prazo de presentación de instancias, terá
carácter definitivo.
As alegacións presentadas serán resoltas no prazo de 3 días dende a finalización do prazo para presentación.
Transcorrido devandito prazo sen que se ditara resolución algunha, as alegacións entenderanse desestimadas.
Transcorrido o prazo de emenda pola Alcaldía, aprobarase a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos,
que se publicará no taboleiro de anuncios do Concello.
SEXTO. Tribunal Cualificador
Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse aos principios de
imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e tenderase, así mesmo, á paridade entre muller e home.
O persoal de elección ou de designación política, os funcionarios interinos e o persoal eventual non poderán
formar parte dos órganos de selección.
A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en
representación ou por conta de ninguén.
Os Tribunais cualificadores estarán constituídos por:
— Presidente.
— Secretario [o da Corporación ou membro da mesma en quen delegue].
— Vogais que determine a convocatoria
A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en
representación ou por conta de ninguén.
A abstención e recusación dos membros do Tribunal será de conformidade cos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015,
de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
SÉTIMO. Sistemas de Selección e Desenvolvemento dos Procesos
PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN
O procedemento de selección dos aspirantes será o concurso- oposición.
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FASE DE CONCURSO:
Só aos aspirantes que superen a oposición valoraráselles na fase de concurso os méritos que aleguen e
xustifiquen documentalmente e que serán:
Méritos computables:
a) Experiencia:
1.- Experiencia profesional en postos de traballo de condutor de tractor desbrozadora. Ata un máximo de 3
puntos
— Por cada mes completo de servizos prestados nunha Administración Pública no posto de condutor tractor
desbrozadora: 0,20 puntos.
— Por cada mes completo de servizos prestados en empresas privadas no posto de condutor tractor
desbrozadora mediante relación laboral: 0,10 puntos.
No se terán en conta á hora de efectuar a valoración os períodos inferiores ao mes de servizo.
Os méritos alegados acreditaranse mediante certificación expedida pola Administración onde se prestaron os
servizos ou mediante informe da vida laboral ao que se lle deberán xuntar os oportunos contratos. Na dita
documentación deberá quedar acreditado a equivalencia entre os postos desempeñados cos da presente
convocatoria.
b) Formación:
1- Cursos de formación sobre materias directamente relacionadas co posto de traballo, impartidos por
Administracións Públicas, Organismos Oficiais dependentes de calquera das administración públicas ou
homologados por estas . Ata un máximo de 1 punto, de acordo coa seguinte escala :
a) Por cada curso de ata 30 horas : 0,20 puntos .

c) Por cada curso de 101 a 200 horas lectivas : 0,50 puntos .
d) Por cada curso de máis de 200 horas lectivas : 0,75 puntos .
Os méritos alegados neste apartado acreditaranse mediante a presentación do orixinal ou copia compulsada do
título ou certificado de realización de cada curso, no que deberá constar expresamente o número de horas do
curso e un resumo das materias impartidas .
d) Entrevista curricular. Ata un máximo de 2 puntos .
FASE DE OPOSICIÓN
Ata un máximo de 6 puntos.
Exercizo escrito: Consistirá en contestar por escrito un exame tipo test de 10 preguntas nun tempo máximo de
media hora, proposto polo tribunal relacionados co programa recollido no anexo I. Será preciso acadar 3 puntos
para superar esta proba.
Proba de galego: será obrigatorio a superación dun segundo exercizo oral, proba de galego para aqueles
candidatos que non teñan acreditado xunto coa instancia de solicitude estar en posesión do Celga 2.
OITAVO. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos e Formalización do Contrato
Concluídas as probas, elevarase ao órgano competente proposta de candidatos para a formalización dos
contratos, que en ningún caso poderá exceder do número de prazas convocadas. Calquera proposta de
aprobados que contraveña o anteriormente establecido será nula de pleno dereito.
Si se producise algunha vacante nos postos ofertados durante a vixencia dos contratos, serán chamados por
orde de puntuación.
Os aspirantes propostos achegarán no prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir da publicación da lista de
aprobados, os documentos seguintes :
- Declaración xurada de non atoparse incurso en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade de
conformidade coa lexislación vixente e referido ao momento da súa toma de posesión.
- Certificado médico oficial.
- Certificado de titularidade da conta bancaria
- Fotocopia da tarxeta da seguridade social .
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NOVENO. Incidencias
As presentes bases e convocatoria poderán ser impugnadas de conformidade co establecido na Lei 39/2015, de
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Contra a convocatoria e as súas bases, que esgotan a vía administrativa, poderase interpoñer polo interesados
recurso de reposición no prazo dun mes ante a Alcaldía, previo ao contencioso- administrativo no prazo de dous
meses ante o Xulgado do Contencioso- Administrativo de Lugo, a partir do día seguinte ao de publicación do
seu anuncio no Boletín Oficial de Galicia (artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición
Contencioso- Administrativa).
O Saviñao, 24 de agosto de 2020.- O Alcalde, Juan Carlos Armesto Quiroga.
ANEXO I
Tema 1. Concello de O Saviñao. Termo municipal. Poboación. Datos de interese do municipio. Distribución
xeográfica e parroquial.
Tema 2.- Desbroce en pistas e camiños. Materiais e ferramentas e empregar.
Tema 3.- Normas específicas de circulación para vehículos especiais agrícolas: posición na estrada, parada e
estacionamento, límites de velocidade, sinais nos vehículos especiais agrícolas, masas e dimensións máximas,
masas remolcables, a carga e sinalización.
Tema 4.- Especial referencia ós tractores. Tipos de sistemas de refrixeración, lubricación e engraxe, tipos de
mantemento segundo tempos de traballo, regulación de eixes, freos e rodas, fusibles, lámpadas e batería.
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Tema 5.- Normas de uso do tractor: arranque e parada do motor, comprobacións antes e despois da súa
utilización, caixa de velocidades e grupo redutor, toma de forza, o bloqueo de diferencial, a tracción dianteira e
traseira, regulación das vías dianteiras e traseiras, o lastrado, enganche de tres puntos, elevador hidráulico,
distribuidores suplementarios, dispositivos de tiro, rodas e neumáticos.
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ANEXO II

CONCELLO DO SAVIÑAO
I.- DATOS DA PRAZA Á QUE ME PRESENTO:

DENOMINACIÓN: CHOFER TRACTOR DESBROZADORA
RÉXIME XURÍDICO: PERSOAL LABORAL TEMPORAL

II.- DATOS PERSOAIS.

Nome e apelidos:
Dni:
Teléfono:
Domicilio a efectos de notificacións:
Municipio:
Provincia:

III.- MANIFESTO: que coñezo a convocatoria para cubrir de forma temporal unha praza de chofer tractor
desbrozadora.

IV.- DECLARO: que acepto as bases e que son certos os datos consignados na presente instancia de solicitude e
que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos na convocatoria.

V.- SOLICITO: Teña por presentada a presente instancia de solicitude dentro do prazo conferido ao efecto e sexa
admitido a fin de participar no proceso selectivo de concurso- oposición para a provisión de dito posto, para o
que presento e asino a presente solicitude.

O Saviñao,…. de………………… de 2020.

(Asinado)

Xúntanse os seguintes documentos:

1.………………………………………………………………....
2………………………………………………………………..…
3…………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………

Anuncio publicado en: Num BOP 198 año 2020 (29/08/2020
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R. 1955

Anuncio
BASES QUE REXERAN A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DUN CONSERXE, COMO
PERSOAL LABORAL TEMPORAL MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, AO ABEIRO DO PLAN
ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2020 (PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO).
PRIMEIRO. Normas Xerais
O obxecto das presentes bases é a provisión, mediante concurso- oposición dun posto de traballo na categoría
de conserxe, en réxime laboral.
As funcións serán as seguintes: vixiar a entrada e saída de persoas no colexio informar e atender o público,
recibir, clasificar e distribuír documentos, obxectos que a tales efectos lles sexan encomendados, realizar os
traslados e montaxe de material, mobiliario e enseres que foran necesarios, realizar os encargos relacionados co
servizo que se lles encomenda, dentro ou fora das dependencias do colexio, manexar máquinas reprodutoras,
multicopistas, fotocopiadoras, encadernadoras e outras análogas, apertura e peche das instalacións do centro,
reparacións básicas de mobiliario e instalacións, prestar axuda en todos aqueles actos extraordinarios a celebrar
nos mesmos e en calquera outra actividade semellante de colaboración ou axuda para a boa marcha das
actividades que se desenrolen. As funcións detalladas teñen un carácter enunciativo podendo serlle asignadas
calquera outras propias da súa categoría profesional.
SEGUNDO. Modalidade do Contrato
A modalidade do contrato será laboral temporal cunha duración de dez meses, ao 75% da xornada, ao abeiro do
disposto na normativa vixente, iniciándose a prestación dende a data da sinatura do contrato.

Para formar parte nas probas de selección, será necesario reunir os requisitos establecidos no artigo 56 do
Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015,
de 30 de outubro:
a) Ter a nacionalidade española sen prexuízo do disposto no artigo 57 do Texto Refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro.
b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas.
c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. Só por lei
poderá establecerse outra idade máxima, distinta da idade de xubilación forzosa, para o acceso ao emprego
público.
d) Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das función propias do
posto de traballo ao que se opta.
e) Non haber sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións
Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin acharse en
inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao
corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal
laboral, no que fose separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non acharse inhabilitado
ou en situación equivalente nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado,
nos mesmos termos o acceso ao empregado público.
f) Estar en posesión de certificado de escolaridade ou titulación equivalente, ou en condicións de obtelo na data
en que remate o prazo de presentación de instancias, que se deberá acreditar mediante documento oficial
expedido polo organismo competente.
g) Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de Celga 2 (ou o curso de iniciación, nos termos
establecidos na disposición adicional 1ª da Orde de 16 de xullo de 2007). Se non se pode acreditar este
requisito poderase acceder igualmente ao proceso selectivo pero será necesario superar unha proba de lingua
galega nos termos establecidos na cláusula sétima
h) A procedencia de todos os candidatos debe provir de situación de desemprego ou de mellora de emprego con
independencia de que a xornada laboral sexa parcial ou completa.
i) Estar en posesión do permiso de conducir tipo B.
As solicitudes requirindo tomar parte nas correspondentes probas de acceso, nas que os aspirantes farán
constar que reúnen as condicións esixidas nas presentes bases xerais, para a praza que se opte dirixiranse ao
Sr. Alcalde- Presidente do Concello de O Saviñao, presentaranse no Rexistro Xeneral deste Concello ou nalgún
dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
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das Administracións Públicas, no prazo de sete días naturais contados a partir do día seguinte ao da
publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
As bases das probas selectivas, publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
A solicitude deberá ir acompañada por:
- Solicitude de participación do Anexo I das bases.
- Fotocopia do NIF ou, no seu caso, pasaporte.
- Fotocopia compulsada do certificado de escolaridade ou titulación equivalente.
- Permiso de conducir.
- Documentación acreditativa dos méritos que se aleguen a efectos de valoración na fase de concurso.
- Certificado de demandante de emprego expedido pola correspondente oficina de emprego.
- Certificado negativo de antecedentes de delitos de natureza sexual, de conformidade coa LO 1/1996 de
protección xurídica do menor, modificada pola Lei 26/2015 e a Lei 45/2015. Este certificado poderá solicitarse
por Internet a través do enlace http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramitesgsetiones-personales/certificado-delitos e obterse o mesmo día da súa solicitude si se tramita con certificado
electrónico
- Contratos de traballo e vida laboral actualizada.
QUINTO. Admisión de Aspirantes

As alegacións presentadas serán resoltas no prazo de 3 días dende a finalización do prazo para presentación.
Transcorrido devandito prazo sen que se ditara resolución algunha, as alegacións entenderanse desestimadas.
Transcorrido o prazo de emenda pola Alcaldía, aprobarase a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos,
que se publicará no taboleiro de anuncios do Concello.
SEXTO. Tribunal Cualificador
Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse aos principios de
imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e tenderase, así mesmo, á paridade entre muller e home.
O persoal de elección ou de designación política, os funcionarios interinos e o persoal eventual non
poderánformar parte dos órganos de selección.
A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en
representación ou por conta de ninguén.
Os Tribunais Cualificadores estarán constituídos por:
— Presidente.
— Secretario [o da Corporación ou membro da mesma en quen delegue].
— Vogais que determine a convocatoria
A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en
representación ou por conta de ninguén.
A abstención e recusación dos membros do Tribunal será de conformidade cos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015,
de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
SÉTIMO. Sistemas de Selección e Desenvolvemento dos Procesos
PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN
O procedemento de selección dos aspirantes será o concurso- oposición.
FASE DE CONCURSO:
Só aos aspirantes que superen a oposición valoraráselles na fase de concurso os méritos que aleguen e
xustifiquen documentalmente e que serán:
Méritos computables:
•

Experiencia:

Anuncio publicado en: Num BOP 198 año 2020 (29/08/2020
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Expirado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución no prazo de dez días, declarando
aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos. Na devandita resolución, que se publicará no taboleiro de
edictos do Concello, sinalarase un prazo de dous días hábiles para emenda. De non existir solicitudes de
participación excluídas, a lista presentada ao remate do prazo de presentación de instancias, terá carácter
definitivo.
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1.- Experiencia profesional en postos de traballo das mesmas ou similares características á do obxecto da
convocatoria.
Ata un máximo de 2 puntos
— Por cada mes completo de servizos prestados nunha Administración Pública nun posto da mesma ou de
similares características: 0,20 puntos.
— Por cada mes completo de servizos prestados en empresas privadas nun posto da mesma ou de similares
características: 0,10 puntos .
No se terán en conta á hora de efectuar a valoración os períodos inferiores ao mes de servizo.
Os méritos alegados acreditaranse mediante certificación expedida pola Administración onde se prestaron os
servizos ou mediante informe da vida laboral ao que se lle deberán xuntar os oportunos contratos . Na dita
documentación deberá quedar acreditado a equivalencia entre os postos desempeñados cos da presente
convocatoria .
•

Formación:

1- Cursos de formación sobre materias directamente relacionadas co posto de traballo, impartidos por
Administracións Públicas, Organismos Oficiais dependentes de calquera das administración públicas ou
homologados por estas . Ata un máximo de 1 punto, de acordo coa seguinte escala :
a) Por cada curso de ata 30 horas : 0,20 puntos .
b) Por cada curso de ata 31 a 100 horas lectivas : 0,30 puntos .
c) Por cada curso de 101 a 200 horas lectivas : 0,50 puntos .
d) Por cada curso de máis de 200 horas lectivas : 0,75 puntos .

C) Entrevista curricular: 2 puntos.
- FASE DE OPOSICIÓN
Ata un máximo de 10 puntos.
Exercizo escrito: Consistirá en contestar un exame tipo test de vinte preguntas a realizar nun tempo máximo de
trinta minutos sobre cuestións relacionadas coas funcións propias do posto e co programa recollido no anexo I.
Será preciso acadar 5 puntos para entender superada a proba.
Proba de galego: será obrigatorio a superación dun segundo exercizo oral, proba de galego para aqueles
candidatos que non teñan acreditado xunto coa instancia de solicitude estar en posesión do Celga 2.
OITAVO. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos e Formalización do Contrato
Concluídas as probas, elevarase ao órgano competente proposta de candidatos para a formalización dos
contratos, que en ningún caso poderá exceder do número de prazas convocadas. Calquera proposta de
aprobados que contraveña o anteriormente establecido será nula de pleno dereito.
Si se producise algunha vacante nos postos ofertados durante a vixencia dos contratos, serán chamados por
orde de puntuación.
Os aspirantes propostos achegarán no prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir da publicación da lista de
aprobados, dos documentos seguintes :
- Declaración xurada de non atoparse incurso en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade de
conformidade coa lexislación vixente e referido ao momento da súa toma de posesión.
- Certificado médico oficial.
- Certificado de titularidade da conta bancaria
- Fotocopia da tarxeta da seguridade social .
NOVENO. Incidencias
As presentes bases e convocatoria poderán ser impugnadas de conformidade co establecido na Lei 39/2015, de
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Contra a convocatoria e as súas bases, que esgotan a vía administrativa, poderase interpoñer polo interesados
recurso de reposición no prazo dun mes ante a Alcaldía, previo ao contencioso- administrativo no prazo de dous
meses ante o Xulgado do Contencioso- Administrativo de Lugo, a partir do día seguinte ao de publicación do
seu anuncio no Boletín Oficial da Provincia (artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición
Contencioso- Administrativa).
O Saviñao, 21 de agosto de 2020.- O Alcalde, Juan Carlos Armesto Quiroga.
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ANEXO I
Tema 1.- Órganos de Goberno do municipio do Saviñao. O Concello Pleno, a Xunta de Goberno Local. O Alcalde.
Os Concelleiros.
Tema 2.- Prevención de Riscos Laborais inherentes ao posto para ocupar, os seus dereitos e obrigacións a
cumprir segundo a Lei de Prevención de Riscos Laborais. Aspectos básicos de evacuación de edificios: Plans de
actuación ante Emerxencias.
Tema 3.- Características e utilización de máquinas e materiais de oficina: Multicopistas, impresoras, escáner,
fotocopiadora, fax, encadernadoras, grampado, plastificado e especial atención a maquinas destrutoras de
documentos. O papel e os seus formatos. Tema 4.- Normas de atención ao público. Comunicación e atención á
cidadanía, presencial e telefónica. A comunicación escrita (avisos, recados e carteis informativos) e documentos
escritos (instancias e certificados).
Tema 5.- Nocións básicas en operacións de mantemento e conservación dos edificios municipais: fontanería,
cerrallería, electricidade, carpintería, saneamento, calefacción e aire acondicionado.
Tema 6.- Tarefas a desempeñar por un conserxe escolar.
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Tema 7.- O Saviñao: rueiro, historia, arte, centros oficiais, de asistencia sanitaria, de urxencia, outros de
interese histórico/artísticos; Vías de comunicación.
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ANEXO II

CONCELLO DO SAVIÑAO

I.- DATOS DA PRAZA Á QUE ME PRESENTO:

A) DENOMINACIÓN:
B)

RÉXIME XURÍDICO: PERSOAL LABORAL TEMPORAL

II.- DATOS PERSOAIS.

Nome e apelidos:
Dni:
Teléfono:
Domicilio a efectos de notificacións:
Municipio:

Provincia:

Código postal:

IV.- DECLARO: que acepto as bases e que son certos os datos consignados na presente instancia de solicitude e
que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos na convocatoria.

v.- SOLICITO:

Teña por presentada a presente instancia de solicitude dentro do prazo conferido ao efecto e sexa admitido a fin
de participar no proceso selectivo de concurso- oposición para a provisión de dito posto, para o que presento e
asino a presente solicitude.

O Saviñao,…. de………………… de 2020.

(Asinado)

Xúntanse os seguintes documentos:

1.………………………………………………………………....
2………………………………………………………………..…
3…………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………
5……………………………………………………………………
6……………………………………………………………………
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R. 1956

Anuncio
BASES QUE REXERAN A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN
DE (2) DOUS
LIMPADORES/AS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN,
AO ABEIRO DO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2020 (PROGRAMA DE FOMENTO DO
EMPREGO).
PRIMEIRO. Normas Xerais
O obxecto das presentes bases é a provisión, mediante concurso- oposición de dous postos de traballo na
categoría de limpador /a, en réxime laboral.
SEGUNDO. Modalidade do Contrato
A modalidade do contrato será laboral temporal cunha duración de seis meses, ao 75% da xornada, ao abeiro do
disposto na normativa vixente, iniciándose a prestación dende a data da sinatura do contrato.
TERCEIRO. Condicións de Admisión de Aspirantes
Para formar parte nas probas de selección, será necesario reunir os requisitos establecidos no artigo 56 do
Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015,
de 30 de outubro:
a) Ter a nacionalidade española sen prexuízo do disposto no artigo 57 do Texto Refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro.

c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. Só por lei
poderá establecerse outra idade máxima, distinta da idade de xubilación forzosa, para o acceso ao emprego
público.
d) Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das función propias do
posto de traballo ao que se opta.
e) Non haber sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións
Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin acharse en
inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao
corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal
laboral, no que fose separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non acharse inhabilitado
ou en situación equivalente nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado,
nos mesmos termos o acceso ao empregado público.
f) Estar en posesión de certificado de escolaridade ou titulación equivalente, ou en condicións de obtelo na data
en que remate o prazo de presentación de instancias, que se deberá acreditar mediante documento oficial
expedido polo organismo competente.
g) Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de Celga 2 (ou o curso de iniciación, nos termos
establecidos na disposición adicional 1ª da Orde de 16 de xullo de 2007). Se non se pode acreditar este
requisito poderase acceder igualmente ao proceso selectivo pero será necesario superar unha proba de lingua
galega nos termos establecidos na cláusula sétima
h) A procedencia de todos os candidatos debe provir de situación de desemprego ou de mellora de emprego con
independencia de que a xornada laboral sexa parcial ou completa.
i) Estar en posesión do permiso de conducir tipo B.
CUARTO. Forma e Prazo de Presentación de Instancias
As solicitudes requirindo tomar parte nas correspondentes probas de acceso, nas que os aspirantes farán
constar que reúnen as condicións esixidas nas presentes bases xerais, para a praza que se opte dirixiranse ao
Sr. Alcalde- Presidente do Concello de O Saviñao, presentaranse no Rexistro Xeneral deste Concello ou nalgún
dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas, no prazo de oito días naturais contados a partir do día seguinte ao da
publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
As bases das probas selectivas, publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
A solicitude deberá ir acompañada por:
−

Solicitude de participación do Anexo I das bases.
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b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas.
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−

Fotocopia do NIF ou, no seu caso, pasaporte.

−

Fotocopia compulsada do certificado de escolaridade ou titulación equivalente.

−

Documentación acreditativa dos méritos que se aleguen a efectos de valoración na fase de concurso.

−

Certificado de demandante de emprego expedido pola correspondente Oficina de Emprego.

−

Vida laboral actualizada.

QUINTO. Admisión de Aspirantes
Expirado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución no prazo de dez días, declarando
aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos. Na devandita resolución, que se publicará no taboleiro de
edictos do Concello, sinalarase un prazo de dous días hábiles para emenda. De non existir solicitudes de
participación excluídas, a lista presentada ao remate do prazo de presentación de instancias, terá carácter
definitivo.
As alegacións presentadas serán resoltas no prazo de 3 días dende a finalización do prazo para presentación.
Transcorrido devandito prazo sen que se ditara resolución algunha, as alegacións entenderanse desestimadas.
Transcorrido o prazo de emenda pola Alcaldía, aprobarase a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos,
que se publicará no taboleiro de anuncios do Concello.
SEXTO. Tribunal Cualificador
Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse aos principios de
imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e tenderase, así mesmo, á paridade entre muller e home.
O persoal de elección ou de designación política, os funcionarios interinos e o persoal eventual non poderán
formar parte dos órganos de selección.

Os Tribunais Cualificadores estarán constituídos por:
— Presidente.
— Secretario [o da Corporación ou membro da mesma en quen delegue].
— Vogais que determine a convocatoria
A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en
representación ou por conta de ninguén.
A abstención e recusación dos membros do Tribunal será de conformidade cos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015,
de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
SÉTIMO. Sistemas de Selección e Desenvolvemento dos Procesos
PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN
O procedemento de selección dos aspirantes será o concurso- oposición.
FASE DE CONCURSO:
Só aos aspirantes que superen a oposición valoraráselles na fase de concurso os méritos que aleguen e
xustifiquen documentalmente e que serán:
Méritos computables:
a) Experiencia:
1.- Experiencia profesional en postos de traballo de limpador/a. Ata un máximo de 2 puntos
— Por cada mes completo de servizos prestados nunha Administración Pública no posto de limpador/a mediante
relación laboral o funcionarial: 0,20 puntos.
— Por cada mes completo de servizos prestados en empresas privadas no posto de peón mediante relación
laboral : 0,10 puntos .
No se terán en conta á hora de efectuar a valoración os períodos inferiores ao mes de servizo.
Os méritos alegados acreditaranse mediante certificación expedida pola Administración onde se prestaron os
servizos ou mediante informe da vida laboral ao que se lle deberán xuntar os oportunos contratos . Na dita
documentación deberá quedar acreditado a equivalencia entre os postos desempeñados cos da presente
convocatoria .
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b) Formación:
1- Cursos de formación sobre materias directamente relacionadas co posto de traballo, impartidos por
Administracións Públicas, Organismos Oficiais dependentes de calquera das administración públicas ou
homologados por estas . Ata un máximo de 1 punto, de acordo coa seguinte escala :
a) Por cada curso de ata 30 horas : 0,20 puntos .
b) Por cada curso de ata 31 a 100 horas lectivas : 0,30 puntos .
c) Por cada curso de 101 a 200 horas lectivas : 0,50 puntos .
d) Por cada curso de máis de 200 horas lectivas : 0,75 puntos .
Os méritos alegados neste apartado acreditaranse mediante a presentación do orixinal ou copia compulsada do
título ou certificado de realización de cada curso, no que deberá constar expresamente o número de horas do
curso e un resumo das materias impartidas .
C) Entrevista curricular: 2 puntos.
FASE DE OPOSICIÓN
Ata un máximo de 10 puntos.
Exercizo escrito: Consistirá en contestar por escrito un exame tipo test de 20 preguntas nun tempo máximo de
media hora proposto polo tribunal sobre cuestións relacionadas co obxecto do posto e co programa recollido no
anexo I. Será preciso acadar 5 puntos para superar esta proba.
Proba de galego:será obrigatorio a superación dun segundo exercizo oral, proba de galego para aqueles
candidatos que non teñan acreditado xunto coa instancia de solicitude estar en posesión do Celga 2.

Concluídas as probas, elevarase ao órgano competente proposta de candidatos para a formalización dos
contratos, que en ningún caso poderá exceder do número de prazas convocadas. Calquera proposta de
aprobados que contraveña o anteriormente establecido será nula de pleno dereito.
Si se producise algunha vacante nos postos ofertados durante a vixencia dos contratos, serán chamados por
orde de puntuación.
Os aspirantes propostos achegarán no prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir da publicación da lista de
aprobados, dos documentos seguintes :
- DNI
- Declaración xurada de non atoparse incurso en ningunha causa de incapacidade
conformidade coa lexislación vixente e referido ao momento da súa toma de posesión.

e incompatibilidade de

- Certificado médico oficial.
- Certificado de titularidade da conta bancaria
- Fotocopia da tarxeta da seguridade social .
NOVENO. Incidencias
As presentes bases e convocatoria poderán ser impugnadas de conformidade co establecido na Lei 39/2015, de
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Contra a convocatoria e as súas bases, que esgotan a vía administrativa, poderase interpoñer polo interesados
recurso de reposición no prazo dun mes ante a Alcaldía, previo ao contencioso- administrativo no prazo de dous
meses ante o Xulgado do Contencioso- Administrativo de Lugo, a partir do día seguinte ao de publicación do
seu anuncio no Boletín Oficial de Galicia (artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición
Contencioso- Administrativa).
O Saviñao, 24 de agosto de 2020.- O Alcalde, Juan Carlos Armesto Quiroga.

ANEXO I
Tema 1. Concello de O Saviñao. Termo municipal. Poboación. A organización municipal. Datos de interese
do municipio. Distribución xeográfica e parroquial.
Tema 2. Sistemas de limpeza.
Tema 3. Produtos de limpeza.
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ANEXO II

CONCELLO DO SAVIÑAO

I.- DATOS DA PRAZA Á QUE ME PRESENTO:

−

DENOMINACIÓN:

−

RÉXIME XURÍDICO: PERSOAL LABORAL TEMPORAL

II.- DATOS PERSOAIS.

Nome e apelidos:
Dni:
Teléfono:
Domicilio a efectos de notificacións:
Provincia:

Código postal:

III.- MANIFESTO: que coñezo a convocatoria para cubrir de forma temporal a praza de limpador/a.

IV.- DECLARO: que acepto as bases e que son certos os datos consignados na presente instancia de
solicitude e que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos na convocatoria.

V.- SOLICITO:

Teña por presentada a presente instancia de solicitude dentro do prazo conferido ao efecto e sexa
admitido a fin de participar no proceso selectivo de concurso- oposición para a provisión de dito posto,
para o que presento e asino a presente solicitude.

O Saviñao,…. de………………… de 2020.

(Asinado)

Xúntanse os seguintes documentos:

1.………………………………………………………………....
2………………………………………………………………..…
3…………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………
5……………………………………………………………………
6……………………………………………………………………
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R. 1957

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 1 MIERES
Anuncio
D/Dª , Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 001 de MIERES, HAGO SABER:
Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000066 /2020 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D/Dª JOSE ALBERTO MONTES MARTIN contra la empresa LUCIA TEJEDO MUIÑA Y GECONSA ENTIDAD
SIN PERSONALIDAD JURIDICA , sobre ORDINARIO se ha acordado citar a GECONSA ENTIDAD SIN PERSONALIDAD
JURIDICA Y LUCIA TEJEDO MUIÑA en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 23/9/2020 A LAS 11:10
HORAS para la celebración de los actos de juicio que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este juzgado de lo
Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria , y que dichos actos no se suspenderán `por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a la Empresa GECONSA ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURIDICA Y LUCIA TEJEDO
MUIÑA
Código Seguro de Verificación: E04799402-MI:jvVS-PRD5-MxRc-ycvs-K Puede verificar este documento en
https://sedejudicial.justicia.es
Se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LUGO.

R. 1940

XULGADO DO SOCIAL N.º 2 LUGO
Anuncio
D. RAFAEL GONZÁLEZ ALIO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 002 de LUGO,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 108 /2020 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. FRANCISCO LÓPEZ MUNGUÍA contra la empresa ARMANDO FERNÁNDEZ PÉREZ, sobre DESPIDO, se
han dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Estimo a demanda. Declaro improcedente o despedimento podendo o demandado, en prazo de cinco días,
optar entre readmisión con abono de salarios de tramitación ou pagamento de indemnización de 361,64 euros
(data de inicio: 23/09/2019, data de finalización: 01/01/2020, número de días: 101, número de meses: 4,
salario bruto mensual de 1000 euros, salario diario bruto de 32,88 euros).
Notifíquese esta sentenza ás partes e advírtase de que non é firme, xa que contra a mesma cabe interpoñer
recurso de SUPLICACIÓN para ante a SALA DO SOCIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, debendo
no seu caso, anunciar o propósito de facelo dentro dos cinco días seguintes á notificación da mesma, por
conduto deste Xulgado, bastando para iso a mera manifestación da parte ou do seu avogado ou representante
ao facerlle a notificación da sentenza, do seu propósito de establecer o recurso, podendo tamén anunciarse o
recurso por comparecencia ou por escrito das partes ou do seu avogado ou representante ante este Xulgado e
no indicado prazo e, se fose a empresa demandada quen o fixese, acreditando, ao anunciar o recurso, consignar
a cantidade obxecto da condena na conta de “depósitos e consignacións” aberta a nome deste Xulgado do Social
na Entidade Banco Santander (antes Banesto), oficina principal. Cta. núm. 2323000065010820, podendo
substituírse a consignación en metálico polo aseguramento mediante aval bancario, no que consta a
responsabilidade solidaria do avalista. Así mesmo, se fose a empresa demandada quen tentase interpoñer o
recurso de SUPLICACIÓN, deberá consignar o depósito de 300,00 euros, na conta corrente denominada “recurso
de suplicación” que, co núm. 2323000065010820 mantén este Xulgado do Social na mesma Entidade Bancaria,
debendo o recorrente entregar na Secretaria do Xulgado o correspondente resgardo ao tempo de interpoñer o
recurso de suplicación.
Así o pronuncio e asino.”
“Declaro que os pronunciamentos da sentenza ditada neste proceso deben entenderse con imposición de custas
ao demandado incluídos honorarios do avogado do demandante ata o límite de 600 euros, sen realizar
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imposición de multa ao demandado. Contra o presente auto non cabe recurso sen prexuízo do que cabe
interpoñer contra a sentenza ditada neste proceso.
Notifíquese ás partes.” Notifíquese ás partes.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a ARMANDO FERNÁNDEZ PÉREZ, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de LUGO.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En LUGO, a veinte de agosto de dos mil veinte. EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA En LUGO, a
veinte de agosto de dos mil veinte.
En LUGO, a veinte de agosto de dos mil veinte.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 1939

XULGADO DO SOCIAL N.º 2 VALLADOLID
Anuncio
D. JOSE LUIS GARCIA ROIG, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 002 de
VALLADOLID, HAGO SABER:

PARTE DISPOSITIVA
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, ANGEL SANZ LLORENTE, frente a
GECONSA, parte ejecutada, por importe de 2.106,71 euros en concepto de principal, más otros 421 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de Justicia, y copia de la
demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553
de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y
cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo
de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en
que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos
procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o
cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación en la
presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada GECONSA, dar
audiencia previa a la parte actora ANGEL SANZ LLORENTE y al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, por termino de
quince días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y de su resultado de acordará lo
procedente.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición ante el/la Letrado de la Administración de Justicia
que dicta esta resolución interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición tenga efectos suspensivos
respecto a la resolución recurrida.
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Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 82/2020 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. ANGEL SANZ LLORENTE contra la empresa GECONSA, sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
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Y para que sirva de notificación en legal forma a GECONSA, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En VALLADOLID, a veinticuatro de agosto de dos mil veinte.- EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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