VENRES, 16 DE XUÑO DE 2017

Nº 137

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. AUGAS DE
GALICIA SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A Axencia Galega de Infraestruturas solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O
presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do
Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.57832
As obras solicitadas consisten na substitución da obra de drenaxe transversal da estrada LU-160 (P.Q. 6+000)
no cruce co rego da Couboeira, no lugar de Area, na parroquia da Couboeira, no concello de Mondoñedo (Lugo).
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de
publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas
reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Mondoñedo ou nas oficinas deste servizo, situadas na
Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por
quen o desexe.
Lugo, 07 de xuño de 2017.- A xefa do servizo territorial, Mª Carmen Quintero Serrano
R. 1687

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
María Luz Bertolo Álvarez solicita de Augas de Galicia a autorización de obras de rehabilitación dun muíño na
zona de servidume do rego do Cruceiro, no lugar de Camba, na parroquia de Xuances, no concello de Xove
(Lugo). O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52
do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.53518
As obras solicitadas consisten na limpeza e encintado das fachadas e substitución do entaboado de madeira
de castaño e do material de cubrición de lousa da cuberta.
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de
publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas
reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Xove ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da
Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o
desexe.
Lugo, 05 de xuño de 2017.- A xefa do servizo territorial, Mª Carmen Quintero Serrano
R. 1688

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Mª Carmen Martínez González solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de servidume e
policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52
do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.53818
As obras solicitadas consisten na retirada de balados e achaiamento en dous predios situados na zona de
servidume e zona de policía de leitos do rego Adelán, no lugar de Cales, na parroquia de Adelán, no concello de
Alfoz (Lugo).
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Un dos predios atópase na parcela 2573 do polígono 11 da concentración parcelaria “Val de Alfoz” (agregado
0, zona 0, polígono 109, parcela 32 do catastro) e o outro predio está na parcela 2539 do polígono 10 da
devandita concentración parcelaria (agregado 0, zona 0, polígono 109, parcelas 38, 10039, 20039).
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de
publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas
reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Alfoz ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda
da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o
desexe.
Lugo, 01 de xuño de 2017.- A xefa do servizo territorial, Mª Carmen Quintero Serrano
R. 1689

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE CONTRATACIÓN E FOMENTO
Anuncio
ENTIDADE ADXUDICADORA:
a) Organismo: Deputación Provincial de Lugo.
b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación e Fomento.
c) Nº de expediente: EXP0025SU16-ABO.
d) Domicilio: San Marcos 8.
e) Localidade e código postal: Lugo 27001.
f) Teléfono: 982260066/982260095.
g) Correo electrónico: contratacion@deputacionlugo.org.
h) Dirección de Internet de perfil de contratante: http://www.deputacionlugo.org/.
1.

OBXECTO DO CONTRATO:
a) Tipo: Subministración.
b) Descrición: Contratación da subministración de combustibles tipo gasóleo e gasolina, con destino ao
Parque Móbil Provincial.
c) Prazo de duración: 1 ano
d) Admisión de prórroga: Sí, por outro ano
e) CPV: 50112300-6 Servicios de lavado de automóviles y similares. 09132100-4 Gasolina sin plomo.
09134100-8 Gasoil

2.

TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Aberto e selección da oferta economicamente máis vantaxosa.
c) Criterios de adxudicación (ver cláusula décimo segunda do prego de cláusulas administrativas):

3.

i.

Oferta económica (máximo 70 puntos)

ii.

Calidade da actividade subministradora (máximo 17 puntos)

iii.

Melloras nas prestacións (máximo 13 puntos)

ORZAMENTO BASE DA LICITACIÓN:
a) Importe neto: 289.256,20 euros. I V E ( 21%). Importe total: 350.000,00 euros.

4.

ADXUDICACIÓN:
a) Data: 17 de marzo de 2017.

b) Contratista: SOLRED S.A.
c) Prezo de adxudicación: Importe neto: 289.256,20 euros, I V E ( 21%). Importe total: 350.000,00 euros.
d) Data de formalización: Día 21 de abril de 2017.
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En Lugo, 05 de xuño de 2017.- O PRESIDENTE. P.D. Decreto nº 0402/2017, de data 24-02-2017.- O DEPUTADO
PROVINCIAL, Pablo Rivera Capón.
R. 1690

Anuncio
1.

ENTIDADE ADXUDICADORA:
i)

Organismo: Deputación Provincial de Lugo.

j)

Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación e Fomento.

k)

Nº de expediente: EXP004PR17-ABO.

l)

Domicilio: San Marcos 8.

m) Localidade e código postal: Lugo 27001.

2.

n)

Teléfono: 982260066/982260095.

o)

Correo electrónico: contratacion@deputacionlugo.org.

p)

Dirección de Internet de perfil de contratante: http://www.deputacionlugo.org/.

OBXECTO DO CONTRATO:
a)

Tipo: Servizos. Contrato privado por pertencer os servizos á categoria 26 do Anexo II do TRLCSP.

b)

Descripción: Servizos de organización e desenvolvemento dos XII Xogos do Eixo Atlántico do
Noroeste peninsular
c)

3.

CPV: 92622000-7 Servicios de organización de espectáculos deportivos

TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO:
a)

Tramitación: Ordinaria.

b)

Procedemento: Aberto.

c)

Criterios de adxudicación (Ver cláusula décimo segunda do prego de cláusulas administrativas):
i. Prezo (ata 60 puntos)
ii.

Calidade da oferta (ata 40 puntos)

4.

ORZAMENTO BASE DA LICITACIÓN:

b)

Importe neto: 82.198,35 euros. I V E ( 21%). Importe total: 4199.460,00 euros.

5.

ADXUDICACIÓN:
a.

Data: 19 de maio de 2017.

b.

Contratista: SERVIPLUS TOTAL S.L.

c.

Prezo de adxudicación: 63.900,00 euros. I V E ( 21%). Importe total: 77.319,00 euros.

d.

Data de formalización: Mércores, día 31 de maio de 2017.

En Lugo, 05 de xuño de 2017.- O PRESIDENTE. P.D. Decreto nº 0402/2017, de data 24-02-2017.- O DEPUTADO
PROVINCIAL, Pablo Rivera Capón.
R. 1691

SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN PROVINCIAL
Anuncio
-E D I C T ONOTIFICACION COLECTIVA DE DÉBEDAS TRIBUTARIAS DE VENCEMENTO PERIODICO.
De conformidade co establecido no artigo 102.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria, do 17 de decembro,
notifícase colectivamente a liquidación dos ingresos públicos e concellos que se citan:
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CONCELLO

PERIODO

TAXA/PREZO PUBLICO

O VICEDO

ano 2017

Taxa entrada de vehículos a través das beirarruas

POL

4º trimestre-2016

Taxa pola prestación do servizo de recollida de
residuos sólidos urbanos

O PÁRAMO

1º trimestre-2017

Taxa de recollida de lixo

BARALLA

1º trimestre-2017

Taxa lixo, auga, depuración e canon auga Xunta de
Galicia

Os Padróns quedan expostos ao público nos taboleiros de anuncios do concello, da Deputación Provincial e
Servizo de Xestión Tributaria e Recadación (rúa Tui, nº 5-baixo 27004- Lugo) durante o prazo de QUINCE DIAS
contados a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
As liquidacións obxecto de notificación colectiva teñen carácter provisional segundo o disposto no art. 101.4
da Lei Xeral Tributaria e, en contra destas, poderase interpoñer recurso de reposición perante o órgano
competente do Concello, no prazo DUN MES, a contar dende o día seguinte da finalización do prazo de
exposición. Poderase exercitar, non obstante, calquera outro recurso que se considere procedente. Todo iso, en
virtude co establecido no art. 14.2 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais.
Lugo, 6 de xuño de 2017.- O PRESIDENTE, P.D. Decreto nº 1357/2016, de data 01-07-2016.- A DEPUTADA
DELEGADA DE ECONOMÍA, RECADACIÓN E FACENDA, Mayra García Bermúdez
R. 1664

Anuncio
ANUNCIO DE COBRANZA
Recadacion en período voluntario de débedas tributarias de vencemento periódico.
De conformidade co establecido nos artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación, aprobado por Real
decreto 939/2005, do 29 de xullo, comunícase que o prazo de ingreso en período voluntario de Taxas e Prezos
Públicos, relacionados abaixo, empezará a contar o día 20/06/2017 e finalizará o día 20/08/2017, ambos os
dous incluidos.
Relación de tributos e concellos:
CONCELLO

PERIODO

TAXA/PREZO PUBLICO

O VICEDO

ano 2017

Taxa entrada de vehículos a través das beirarruas

POL

4º trimestre-2016

Taxa pola prestación do servizo de recollida de
residuos sólidos urbanos

O PÁRAMO

1º trimestre-2017

Taxa de recollida de lixo

BARALLA

1º trimestre-2017

Taxa lixo, auga, depuración e canon auga Xunta de
Galicia

O ingreso das débedas realizarase en calquera oficina da Entidade ABANCA, “La Caixa” - Caixabank SA, Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. (BBVA) e Banco Sabadell S.A., en días laborables, de luns a venres, de 08:30 a
14:00 h, na que se presentará o documento de ingreso que se envía, por correo, aos domicilios dos
contribuíntes. As persoas que non reciban ou extravíen o documento de ingreso, poderán solicitar un novo na
oficina da entidade bancaria e realizarán, igualmente, o pagamento.
O pagamento dos citados tributos poderase domiciliar, para anos sucesivos, en caixas de aforros, bancos e
demais entidades financeiras. Para este trámite será necesario cubrir o impreso de domiciliación que acompaña
ao documento cobratorio e remitilo ao Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, ou ben entregalo en calquera
oficina de ABANCA, cando a domiciliación se refira a unha conta aberta nesta entidade.
Infórmase tamén que, transcurrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas faranse efectivas
pola vía de constriximento e serán esixibles as recargas do período executivo e os xuros de mora
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correspondentes, tal como estipulan os artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, do dezasete de decembro, xeral
tributaria e, se é o caso, as custas que se produzan.
A falta de pagamento do Canon da Auga e do Coeficiente de Vertedura, no período voluntario sinalado
suporá a esixencia do mesmo directamente ao contribuíente pola vía de constrinximento pola consellería
competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
Lugo, 6 de xuño de 2017.- O PRESIDENTE, P.D. Decreto nº 1357/2016, de data 01-7-2016.- A DEPUTADA
DELEGADA DE ECONOMÍA, RECADACIÓN E FACENDA, Mayra García Bermúdez
R. 1665

CONCELLOS
BECERREÁ
Anuncio
EXPOSICIÓN AO PÚBLICO
Por Decreto da Alcaldía de data 5 de xuño de 2017, prestouse aprobación inicial ao padrón correspondente
ao mes de xuño de 2017 da taxa pola prestación do servicio de Gardería Infantil.
Conforme ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, por medio do presente ponse en coñecemento
dos contribuíntes obrigados ao pago da taxa, que dispoñen dun prazo de quince días, contados a partir da
publicación do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de que poidan ser examinados e
presenta-las reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevados a definitivos se, transcorrido o prazo
de exposición pública, non se formulara ningunha reclamación contra os mesmos.
Así mesmo, e de conformidade co artigo 253.1 da Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de
reposición ante a Alcaldía no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao da finalización 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 xurisdicción.
Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
ANUNCIO DE COBRANZA
De conformidade co disposto no artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación (R.D. 939/2005), do 29
de xullo, fíxase como prazo de ingreso, en período voluntario, ata o 05/08/2017. Para o cobro dos mesmos, os
contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles cargados nas contas bancarias respectivas.
Para o resto dos contribuíntes, os recibos seranlles enviados ó enderezo declarado do suxeito pasivo por
correo ordinario para que poidan efectúa-lo pago en calquera oficina de Abanca. No caso de non recibilos,
obrigado ó pagamento deberá personarse nas oficinas municipais para obter un duplicado xa que a súa non
recepción no domicilio non exonera da obriga de pagamento nin impide a utilización da vía de constrinximento
Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a esixencia
dos xuros de demora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, de
17 de decembro, Xeral Tributaria, e no seu caso das costas do procedemento de constrinximento; de acordo co
establecido no artigo 161 de dita Lei, procederase á súa recadación pola vía administrativa de constrinximento,
segundo o preceptuado no Regulamento Xeral de Recadación. O recargo será do 5 por 100 cando a débeda non
ingresada en período voluntario se satisfaga na súa totalidade antes da notificación ao debedor da providencia
de apremio, de acordo co previsto no artigo 28.2 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, para o que deberán acudir ás
oficinas municipais para o selado dos correspondentes recibos.
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ao público dos padróns e anuncio de
cobranza en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao amparo do establecido no artigo 102 da
indicada Lei Xeral Tributaria.
Becerreá, 5 de xuño de 2017.- O Alcalde, Manuel Martínez Núñez
R. 1670
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CASTROVERDE
Anuncio
Pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 07 de xuño de 2017 prestouse aprobación ao Padrón do
prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar correspondente ao mes de maio de 2017, e exponse
ao público polo prazo de quince días contados a partir do seguinte da súa publicación ao obxecto de que poida
ser examinado e presentar contra o mesmo as reclamacións que se estimen pertinentes. Así mesmo faise saber
que dita publicación servirá de notificación colectiva a todos os contribuíntes nel comprendidos ao amparo da
Lei Xeral Tributaria.
Castroverde, a 09 de xuño de 2017.- O ALCALDE, Xosé María Arias Fernández
R. 1716

FOZ
Anuncio
Modificación de Créditos 8/2017. Suplemento de crédito 2/2017.
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA. CORRECCIÓN DE ERRO.
O BOP de Lugo, nº 134, de data 13 de xuño de 2017 publica o anuncio relativo ao acordo de aprobación
definitiva da modificación de créditos 8/2017. Suplemento de crédito 2/2017, do Concello de Foz.
Co obxecto de corrixir os erros advertidos no devandito anuncio procédese a publicar o presente texto:
Donde dice:
Concello de Foz. Aprobación inicial Modificación de Créditos 08/2017, Modalidade Suplemento de crédito
02/2017.
O Concello Pleno, en sesión celebrada o día 04 de maio de 2017, prestoulle aprobación inicial ao suplemento
de crédito 08/2017.
Pasado o periodo de exposición pública e por non existir reclamacións, publícase definitivamente (…)
Debe dicir:
Concello de Foz. Aprobación definitiva Modificación de Créditos 08/2017, Modalidade Suplemento de crédito
02/2017.
O Concello Pleno, en sesión celebrada o día 04 de maio de 2017, prestoulle aprobación inicial ao suplemento
de crédito 08/2017.
O Pleno do Concello de Foz, en sesión extraordinaria celebrada o día 7 de xuño de 2017, acordou a
aprobación definitiva da Modificación de Créditos 08/2017, Modalidade Suplemento de crédito 02/2017, con
resolución expresa desestimatoria das reclamacións presentadas.
(…)
En Foz, 13 de xuño de 2017.- O PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE, PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ MANIN
R. 1717

GUITIRIZ
Anuncio
Sendo aprobado inicialmente o “Regulamento de Réxime Interior do Punto de Atención á Infancia do Concello
de Guitiriz” por acordo adoptado na sesión plenaria ordinaria de data 30/03/2017, e transcorrido o prazo de 30
de días de exposición pública sen presentarse alegacións contra este, elévase a definitiva a aprobación inicial e
publícase integramente en cumprimento do preceptuado no art. 70.2 da Lei Reguladora das Bases do Réxime
Local, entrando en vigor unha vez transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril.
Contra esta disposición administrativa de carácter xeral non caberá recurso en vía administrativa, de acordo
co artigo 112.3 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións publicas, se ben se
poderá impugnar directamente diante da xurisdición contencioso-administrativa.
De conformidade co establecido no artigo 46 en relación co 10.1.b), ambos os dous da Lei 29/1998, do 23
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contra o presente acordo de aprobación do
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regulamento, os interesados poderán interpor recurso contencioso-administrativo diante da Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contado a partir do día
seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Poderán, así mesmo, interpor calquera outro recurso que estimen procedente ou conveniente.
O texto íntegro do regulamento aprobado con carácter definitivo é o seguinte:
REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR
DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE GUITIRIZ
ÍNDICE:
-

PREÁMBULO
TITULO 1: DATOS DO CENTRO
TITULO II: FUNCIONAMENTO
TITULO III: NORMATIVA DE PERSOAL
TITULO IV: OS NENOS E AS NENAS
TITULO V: AS FAMILIAS
TITULO VI: INFRAESTRUTURA DO CENTRO.
ANEXOS

PREÁMBULO:
O presente regulamento ten como finalidade establecer a organización e funcionamento do Punto de
Atención á Infancia. Ademais de adaptarse á normativa vixente e ós cambios sociais e producidos pola propia
dinámica do centro.
TITULO I: DATOS DO CENTRO
PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE GUITIRIZ
Rúa do Fontá s/n
Telefono: 982.372.172
Email: servizos-sociais@concellodeguitiriz.com
Titularidade: Concello de Guitiriz
Nº inscrición RUEPSS E-523 C-1
Permiso de Inicio de Actividade: 27.02.2008
Tipo de Xestión: Directa
Artigo 1º. Obxecto e réxime xurídico
O obxecto destes puntos é a prestación dunha atención asistencial nos concellos que pola baixa poboación
infantil ou outras circunstancias económico-sociais, necesitan prazas para a atención do colectivo de nenos/as
entre 0 e 3 anos pero non precisan crear escolas infantís 0-3. Entendida a súa concepción como instrumento de
desenvolvemento rural se autorizarán, analizadas as condiciones anteriores, en concellos con menos de 5.000
habitantes. En concellos con maior poboación, a autorización estará vinculada á necesidade de novas prazas
asistenciais e a súa complementariedade coas ofertadas polas escolas infantís 0-3.
As disposicións normativas que regulan este tipo de centros son:
Decreto 254/211, de 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e
inspección dos programas e dos centros de servizos sociais, artigo 7 b) do referido decreto que establece como
un dos requisitos funcionais o dispor dunhas normas de funcionamento.
Artigo 28 e 29 do Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os
centros de atención á infancia)
Decreto 330/2009 de 4 de xuño, polo que se establece o currículo de Educación Infantil.
Para o non previsto neste Regulamento estarase ó disposto na lei 5/1997, de 22 de
Local de Galicia, lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime
desenvolvemento; lei 3/2008, de do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, lei
de apoio á familia e convivencia de Galicia, e demais normativa autonómica que lle sexa

xullo, de Administración
local, e normativa de
3/2011, de 30 de xuño,
de aplicación.

Artigo 2º. Definición
1.

Aqueles establecementos de carácter diúrno e titularidade municipal, encadrados nos servizos sociais
especializados dos concellos, que teñen como finalidade prestar unha atención de apoio aos pais,
titores ou gardadores dos/as nenos/as de entre 3 meses e 3 anos cando concorran situacións ou
circunstancias que lles impidan o seu coidado. Ademais poderán atender aqueles casos que
respondan a necesidades puntuais.
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O Punto de Atención á Infancia do Concello de Guitiriz é un servizo público de funcionamento diúrno.

TITULO II. FUNCIONAMENTO:
Artigo 3º: Función e obxectivos:
O PAI cumpre unha dobre función asistencial e educativa. Ofrece as súas persoas usuarias unha atención
integral sen distinción de raza, sexo ou condición social dirixida ó desenvolvemento harmónico e integral dos
nenos e nenas e á compensación de desigualdades sociais, económicas e culturais, realizando ademais un
importante labor de apoio á función educativa da propia familia.
Obxectivos:
1. Facilitar a conciliación da vida familiar e laboral
2. Cubrir a necesidade socio-familiar de atención, coidado e protección dos nenos e nenas durante o tempo de
ausencia dos proxenitores
3. Exercer o dereito dos nenos e nenas a ser atendidos promovendo ademais actividades encamiñadas a
favorecer o seu desenvolvemento como persoas.
4. Facilitar a relación e o encontro entre nenos/as de distintos lugares do medio rural e urbano.
Artigo 4º: Capacidade, prazas e ratios:
O PAI ten autorizada unha unidade de nenos/as de 3 meses a 3 anos e 20 prazas dispoñibles por quenda.
Este número de prazas pode verse minorado á hora da sesta en función dos berces e camas dispoñibles.
O P.A.I. poderá pechar, en función da demanda, os meses de xullo ou agosto, ou de non ser así poderá
reducir o seu horario de tarde durante este período.
O Concello de Guitiriz reservase a potestade de pechar o P.A.I. a través de Decreto, durante un período ou
horario, de non rexistrar unha demanda suficiente ou por motivos de carácter urxente como: obras, virus.
Segundo o art. 29.2b) do Decreto 329/2005 A relación máxima de coidador/neno por grupo será 1/20. En
todo caso sempre debe contar cunha persoa auxiliar ademais do persoal que atenda ó grupo.
Artigo 5º. Procedemento de admisión e baixas.
5.1. Os/as nenos/as xa matriculados e que desexan continuar para o curso seguinte terán dereito a reserva
de praza na mesma hora que no presente curso, a cal levarase a cabo entre o 1 e o 15 de abril de cada ano.
Deberán cubrir a solicitude e aportar a seguinte documentación:
2 fotos tamaño carné
Solicitude debidamente cumprimentada conforme o ANEXO III.
Calquera alumno/a que estea pendente dalgún pago non poderá de ningún xeito renovar a praza.
5.2. As novas solicitudes de admisión atenderanse do 16 ó 31 de abril.
Deberase acompañar:
Solicitude debidamente cumprimentada conforme ó ANEXO II.
Declaración da renda de cada membro, última nómina ou certificado de prestacións do INEM.
Certificado de discapacidade (se é o caso)
2 fotos tamaño carné.
Outra documentación: sentencia de separación ou divorcio, informes médicos, ... (se fora o caso)
Actualización de documentación que o Concello considere oportuna.
Os menores tutelados pola Xunta de Galicia e os nenos e nenas vítimas de violencia de Xénero accederán
directamente a unha praza no Centro. O resto das solicitudes accederán segundo o baremo do Anexo I.
As solicitudes de ingreso deberán presentarse nas oficinas dos servizos sociais ou no rexistro de entrada
municipal acompañadas da documentación requirida.
Unha vez rematado o prazo continuaranse a recoller as solicitudes que serán baremadas e incluídas na lista
por orde de puntuación.
Para a admisión no centro terase en conta o baremo do ANEXO I en base ó cal a educadora familiar do
Concello, ou no seu defecto, a persoa nomeada pola alcaldía ou competente segundo o establecido na relación
de postos de traballo, emitirá un informe de valoración. Á vista do informado, resolverá sobre a admisión a
Xunta de Goberno Local.
A lista de admitidos sairá publicada antes do 31 de maio.
O prazo de reclamacións á lista será ata o 30 de xuño.
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As resolucións de admisión contarán con 10 días de prazo para confirmala praza dende a súa publicación no
taboleiro de anuncios e na páxina web.
No expediente persoal de cada neno/a, que terá carácter confidencial, de acordo á Lei Orgánica 15/1999 de
13 de decembro de Protección de datos de carácter persoal y su regulamento de desenvolvemento, RD
1720/2007, de 21 de decembro, constarán os datos de filiación, sanitarios, enderezo, e teléfono de contacto, así
como aquelas outras circunstancias persoais relevantes que o solicitante queira facer constar para unha mellor
atención do/da menor.
5.3. Causarase baixa no PAI por algunha das seguintes circunstancias:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Incumprimento da idade regulamentaria de permanencia no centro
A solicitude dos pais, titores ou representantes legais
Por negativa a aboar a tarifa aplicada
Por comprobación da falsidade nos documentos ou datos aportados na solicitude
Por incompatibilidade ou inadaptación absoluta para permanecer no centro.
Por incumprimento reiterado das normas do PAI
Por falla de asistencia continuada durante máis do 50% do mes, sen previo aviso ou sen causa
xustificada
A baixa será resolta previo informe, da educadora familiar ou persoa designada no centro pola alcaldía
ou RPT, por decreto da alcaldía..
As vacantes serán cubertas coas solicitudes que quedasen na lista de espera por rigoroso orde de
puntuación.

Artigo 6º. Calendario e horarios de funcionamento.
Anualmente, establecerase un calendario de días hábiles e inhábiles que será exposto no taboleiro de
anuncios do centro.
Ademais, para un mellor funcionamento e organización do centro establecense as seguintes modalidades de
asistencia por tramos horarios para respectar os ritmos de sono e comida dos nenos e nenas:
⇒

Modalidades de asistencia:
Hora madrugadores: ata as 10:00
Horario de Maña : 10:00 a 13:00
Hora comidas: de 13:00 a 14:00
Hora sesta: de 14:00 a 16:00
Horario de Tardes: de 16:00 a 19:00
Última hora: 19:00 a 20:00
Xornada Completa: de 9:00 a 17:00
Xornada completa : de 10:00 a 18:00

Preferentemente, o horario solicitado debe manterse ó longo do curso. Calquera solicitude de cambio
deberase solicitar no Dpto. de Servizos Sociais, por escrito e alegando os motivos; será concedido en caso de
dispoñibilidade de prazas.
Os/as nenos/as serán recollidos coa maior puntualidade posible, e unicamente serán entregados ás persoas
con autorización. Para que outra persoa recolla o neno/a debe advertirse ás traballadoras do centro. O centro
reservase a posibilidade de solicitar a correspondente identificación. Para deixar constancia do cumprimento
destas obrigas, as persoas autorizadas para a entrega e recollida do neno deberán asinar a correspondente
entrega e recollida no rexistro habilitado ao efecto no centro.
Os horarios para as comidas son:
ALMORZO: de 8:30 a 10:00 horas.
XANTAR: de 12:30 a 14:00 horas.
MERENDA: de 17:00 a 18:00 horas.
6.1. Servizos básicos:
1.

2.
3.

Servizo de Atención Educativa: traballarase anualmente en torno a un proxecto educativo anual en
base ós obxectivos do Decreto que regula o currículo da Educación Infantil en Galicia 330/2009 do 4
de xuño.
Servizo de cociña: consiste na aportación dos medios persoais e materiais necesarios para a
axeitada distribución dos alimentos que traen as pesoas usuarias da casa.
Horario amplo, é dicir, o centro permanece aberto dende as 8:30 ata as 19:00 horas de xeito
ininterrompido. En función da demanda este horario pode ser ampliado tanto na apertura coma no
peche.

6.2. Período mínimo de adaptación.
O período de adaptación será de entre uns 10 días a 15, comezando por media hora e incrementando
gradualmente ata chegar ó horario completo de asistencia.
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6.3. Titorías coas familias
No caso de que as familias o desexen poden solicitar titorías coas educadoras para facer un seguimento
individualizado dos seus fillos e fillas. Para iso establecese como horarios de titorías: as 9:00 ou as 15:15 horas
dos mércores e dos venres.
TITULO III: NORMATIVA DE PERSOAL
Artigo 7. Persoal e titulacións:
Tratándose dun punto de atención á infancia, resulta de aplicación o artigo 29.2 do Decreto 329/2005, de 28
de xullo, que respecto do persoal de atención establece unha remisión ás titulacións contempladas para o
persoal das escolas infantís.
O PAI contará co seguinte persoal:
-

Educadora/titora da aula.
2 Educadoras

Titulacións que habilitan para desenvolver a función de atención educativa nas Escolas Infantís:
a) Títulos universitarios (arts. 1.2, 8.1 e D.F. 1ª do Real Decreto 132/2010; arts. 1, 2.1, e D.F. 1ª do Real
Decreto 476/2013):
-

Título de Grao en Educación Infantil.
Mestre/a especialista en educación infantil (diplomatura).
Diplomado en Profesorado de Educación Xeral Básica coa especialidade de Educación Infantil ou de
Educación Preescolar (R.D. 1954/1994, do 30 de setembro, BOE nº 275, do 17/11/94).
Mestre en Educación Primaria coa especialidade de Educación Infantil ou Preescolar.

b) Títulos de Formación Profesional:
-

Técnico/a superior en educación infantil. Son equivalentes a éste os seguintes títulos (segundo a D.A. 3ª
do Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, polo que se establece o título de Técnico Superior en
Educación infantil e se fixan as súas enseñanzas mínimas e o Decreto 226/2008, do 25 de setembro,
DOG nº 198, do 13/10/08):
∗
Técnico/a especialista en xardíns de infancia, rama de servizos á comunidade, da Lei 14/1970,
do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da reforma educativa
∗
Técnico/a especialista educador infantil, rama de servizos á comunidade, da Lei 14/1970, do 4
de agosto, xeral de educación e financiamento da reforma educativa
∗
Técnico/a superior en educación infantil, establecido polo Real Decreto 2059/1995, do 22 de
decembro, cuxo currículo para Galicia foi establecido polo Decreto 86/1999, do 11 de marzo

2.- Titulacións que habilitan para desenvolver as tarefas propias de persoal de apoio nas Escolas Infantís:
-

-

Calquera das titulacións habilitantes para o persoal de atención educativa.
Técnico/a en atención sociosanitaria. NOTA: esta titulación foi substituida pola de Técnico en Atención a
Persoas en Situación de Dependencia, regulada no Real Decreto 1593/2011, de 4 de novembro (BOE
núm. 301, de 15/12/2011).
Técnico/a superior en animación sociocultural “y turística” (añadido entre comillas derivado del Real
Decreto 1684/2011, por el que se regula esta titulación).
Técnico/a en coidados auiliares de enfermaría. NOTA: esta titulación é equivalente ao título de Auxiliar
de clínica.
Diplomado/a en puericultura recoñecido pola Consellería de Sanidade.
Aqueloutras recoñecidas como apropiadas polo órgano competente na autorización do centro (ata o
momento non se desenvoleu este último epígrafe).

7.1. Funcións:
As funcións do persoal son as de cuidar da orde, seguridade, entretemento, alimentación e aseo dos nenos e
xestionar o centro de cara á consecución dos obxectivos do servizo
•

-

COORDINADORA/ EDUCADOR/A DE AULA:
Mantemento actualizado de tódalas fichas dos alumnos e comunicar ó concello tódalas incidencias.
Mantemento do rexistro electrónico de usuarios/as.
Supervisar e facer cumprilo desenvolvemento das actividades programadas.
Elaborar a memoria educativa anual.
Realizar a programación mensual de actividades.
Realizar o proxecto educativo para o curso.
Todas aquelas detalladas na Relación de Postos de Traballo (en adiante RPT).
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EDUCADORAS: as súas tarefas serán distribuídas e dirixidas pola dirección de persoal municipal. E
ademáis:
- Titorizar a un grupo de idade durante o curso, asi como programar as titorías ou reunións familiares.
- Realizar o cronograma de aula do grupo titorizado.
- Actualizar as axendas cada día.
- Realizar as tarefas que están distribuídas en función das quendas
- Todas aquelas reflectidas na RPT municipal.

7.2. Dereitos e obrigas do persoal:
7.2.1. Dereitos:
O persoal contará cos seguintes dereitos ademais dos outorgados pola lexislación:

-

Presentar propostas que contribúan a melloralo funcionamento do centro e a atención prestada ós
menores.
Desenvolvelas súas función educativas segundo o seu criterio persoal, sempre que se axuste ós
obxectivos da programación xeral e as liñas de traballo marcadas polos/as responsables do Centro.
A que se lle proporcionen, dentro das posibilidades do Concello, os instrumentos e medios necesarios
para o desenvolvemento das función de forma axeitada.
A ser tratados con educación e respecto e dun xeito igualitario.

7.2.2. Obrigas:

-

Cumprir e facer cumprir acordo coas función do Regulamento de Réxime Interno.
Velar polo respecto ós dereitos dos menores recollidos no Regulamento de Réxime Interno; así coma os
da lexislación vixente.
Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais dos/das menores.
Cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto .
A emisión de informes sobre o posible incumprimento das normas do centro polas persoas usuarias
cando sexan requiridos ou supoñan a comisión dunha infracción das establecidas neste regulamento así
como informes de necesidades educativas especiais para outras Administracións.

Artigo 8º . Organización Interna:
Según a RPT do Concello de Guitiriz aprobada en pleno do 30/05/2013,
Servizos Sociais estrutúrase do seguinte xeito:

o Organigrama da Sección de

Xefa de Sección: Traballadora Social
Responsable do PAI: Educadora Familiar
Persoal adscrito: 1 Mestra en educación Infantil e 2 Técnicas en Educación Infantil (TSEI/TEXI)
Artigo 9º . Procedemento para substitucións:
Cando sexa preciso cubrir un posto por motivos de baixas, vacacións, permisos, etc… será a través da bolsa
de emprego creada dende o Concello para dito fin. Non obstante, nos supostos de baixas por incapacidade
laboral transitoria, tendo en conta que o proceso de contratación do persoal substituto a través da bolsa de
emprego dura entre 3 e 5 días hábiles, durante ese período o servizo quedará cuberto polo persoal máis
cualificado dos servizos sociais municipais (educadora familiar, terapeuta ocupacional, etc..).
TITULO IV: NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS/AS:
Artigo 10: Os nenos e as nenas
10.1. Dereitos:
As persoas usuarias do Punto de Atención á Infancia do Concello de Guitiriz teñen os seguintes dereitos:
a.

A accederen ao centro e recibiren asistencia sen discriminacións por razón de sexo, raza, relixión,
ideoloxía ou calquera outra circunstancia persoal ou social.

b.

A seren tratados co respecto e consideración debidos á dignidade da persoa polo persoal do centro e
polas demais persoas usuarias.

c.

A que os datos do seu expediente persoal sexan tratados co debido sixilo e non se transmitan a
terceiros sen a correspondente autorización.

d.

A unha asistencia individualizada consonte as súas necesidades educativas específicas e especiais.

e.

Á intimidade persoal en función das condicións estruturais do centro e as características dos servizos.
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f.

A que se lle facilite o acceso á atención social, sanitaria, educacional, cultural e, en xeral, a satisfacción
de tódalas necesidades persoais que sexan relevantes de cara ao seu desenvolvemento integral.

g.

A seren informados polo persoal educativo do desenvolvemento diario das rutinas.

h.

A visitaren as instalacións do centro antes do inicio da asistencia e ó longo desta, e a manter entrevistas
persoais co persoal do servizo cando o soliciten e estas non perturben o desenvolvemento normal das
actividades.

10.2 Normas de funcionamento
a)

Normas de hixiene

Os nenos/as deberán acudir ao centro en condicións axeitadas de hixiene. Se usan cueiros deberán traer un
paquete e un bote de toalliñas, que se reporán cando for preciso. Disporán sempre dunha muda completa de
reposto e irán provistos con roupa que lles permita moverse con comodidade.
É recomendable que os nenos e as nenas maiores de 20 meses leven cepillo de dentes ao centro.
b) Normas de saúde
1. Os/as nenos/as deberán acudir á escola infantil en condicións correctas de saúde e hixiene.
2. Non serán admitidas/os no centro as/os nenas/os que padezan enfermidades infecto-contaxiosas ou
febre. Dita situación deberá ser comunicada polas nais, pais, titores ou representantes legais as educadoras /es
do centro.
3. No caso de observárense síntomas dun proceso infecto-contaxioso ou febre nos nenos/as no propio
centro; avisaranse os seus pais, nais, representantes legais ou titores a través dos teléfonos de contacto das
familias. Polo propio benestar da/o nena/o e co fin de evitar a propagación da enfermidade entre os demais,
viran recollela/o.
O reingreso no centro só será posible logo de transcorrido o período de contaxio e trala prescrición médica
que acredite tal circunstancia.
4. No caso de enfermidade ou accidente sobrevido no centro, despois das primeiras atencións in situ e, á
maior brevidade posible, poñerase a dita circunstancia en coñecemento da nai, pai, titor/a ou representante
legal da/do nena/o e, se é o caso, procurarase que o/a neno/a reciba a atención médica axeitada a través dos
servizos da rede pública ou do seguro médico privado facilitado pola familia, de ser o caso.
5. Cando se produza a falta de asistencia ao centro por un período superior a 3 días, debido a enfermidade
ou outras circunstancias, a nai, pai, titor/a ou representante legal deberá comunicar este feito ás educadoras/es
do centro.
6. Na escola non se administrará nin tratamentos nin medicacións . Nos casos nos que se deban
administrar medicinas aos nenos ou nenas e a súa asistencia ao centro estea autorizada polo/a médico/a, a
familia axustará a dose fóra dos tempos de permanencia na escola sempre que a mesma non dispoña de
persoal sanitario, ou ven poderanse achegar ó centro a administrala. No caso de que xurda un proceso febril
durante o tempo de permanencia na escola, o persoal tentará reducila por medios físicos, de non conseguilo,
seguirá as instrucións das autoridades sanitarias previa chamada ao 061/112, dando aviso ás familias do
acontecido.
c) Normas especiais sobre nutrición
O PAI prestaralles unha atención especial a aqueles nenos e nenas que precisen recibir alimentos en formas
ou horarios específicos. Os citados alimentos deberán ser subministrados pola familia xunto co informe
pediátrico correspondente.
As/Os traballadoras/es do centro comunicarán diariamente aos pais/nais como comeu o neno/a ese dia .
En caso de que o neno/a non queira inxerir os alimentos, buscarase unha estratexia en común coas familias
para buscar a solución.
Os nenos/as non poderán levar ningún tipo de lambetadas ao centro
Os pais/nais deixarán constancia de se o seu fillo/a é alérxico/a a algún alimento ou ten algunha
enfermidade.
No centro respectarase a vontade dos pais e nais naqueles aspectos relacionados ca hixiene, nutrición e a
saúde se non supón unha alteración do funcionamento do centro.
d) Promoción da integración/ atención á diversidade
O PAI promoverá, na medida das súas posibilidades, a integración dos/das nenos/as con necesidades
educativas especiais. A admisión destes nenos/as estará suxeita á existencia do equipamento e persoal
adecuados no centro e requirirá o informe previo do equipo de avaliación e orientación correspondente ao seu
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grao de discapacidade e ao proceso de integración. En ningún caso poderá haber máis dun neno/a de
integración por aula e para os efectos de ratio cada unha destas prazas compútase como dúas.
e) A lingua:
Farase fincapé na promoción e uso da lingua galega no PAI, respectando sempre o idioma nativo do neno ou
nena.
f) Fomento da igualdade entre nenos e nenas:
Dende o Punto de Atención á Infancia de Guitiriz, garantirase o traballo educativo a prol da igualdade,
incluíndo a perspectiva de xénero tanto no PEC coma nas programacións mensuais realizando actividades
específicas de igualdade.
Ademáis favorecerase un uso non sexista dos xoguetes no día a día.
TITULO V: AS FAMILIAS
Artigo 11 : Dereitos dos/das pais/nais:
A que as medidas que se adopten non atenten contra á súa liberdade de conciencia cívica, moral ou
relixiosa nin dignidade persoal.
A recibir un trato igualitario, a ser escoitados/as e respectar as súas decisións sen discriminación así
como o respecto á súa integridade e saúde.
A recibir un tratamento individualizado e a recibir toda a información que precisen con referencia ós
seus fillos e fillas.
Ó sixilo profesional acerca dos datos do seu historial sanitario e familiar.

9.1.

Participación e relación cos pais/nais, titores ou representantes legais.
As familias usurias terán dereito a constituírse en ANPA cando o desexen, co fin de organizar actividades en
conxunto e traballar pola mellora do centro.

9.2.

Instrumentos de información aos pais/nais, titores ou representantes legais.

- Titorías individualizadas: que poden solicitar ás educadoras do centro.
- Rexistro da actividade diaria: onde se anotan as incidencias etc…
- Axendas. Como vehículo de comunicación casa-familia.
Artigo 12º. Deberes das familias:
As persoas usuarias do Punto de Atención á Infancia do Concello de Guitiriz terán os seguintes deberes:
a) Cumprir as normas de funcionamento do centro.
b) Manter unha conduta inspirada no mutuo respecto, a tolerancia e a colaboración, encamiñada a facilitar a
mellor convivencia.
c) Colaborar cos/as educadores/as na execución de pautas educativas que requiran continuidade fóra do
horario escolar.
Artigo 13º. Relacións de colaboración
O PAI fomentará a colaboración das familias co centro e as relacións co seu persoal na procura dun trato
directo e cotián.
Artigo 14º. Réxime de cobramento:
As tarifas a aboar polas persoas usuarias serán as establecidas na Ordenanza Reguladora da Taxa do Punto
de Atención á Infancia que este en vigor en cada momento. Adxuntase o cadro no ANEXO V
Os nenos e nenas gozarán de ata dous meses de vacacións anuais, sen perda de praza, nin obriga de
aboamento de cota tributaria. Para gozar deste permiso terán que presentar unha solicitude no rexistro xeral de
entrada conforme se establece no anexo IV, que deberá ser presentada con anterioridade ao día 25 do mes
inmediatamente anterior a aquel no que se pretenda gozar.
TITULO VI: INFRAESTRUTURA DO CENTRO
Artigo 15º. O Punto de Atención á Infancia conta con:

-

Plan de autoprotección implantado e inscrito no Rexistro de Planes Galegos de Autoprotección.- REGAPE.
Seguro de Responsabilidade Civil: Nº PÓLIZA: 01182799/00000000
Seguro de Sinistros/danos do local: Nº PÓLIZA: 078/1680099713
Seguro de Accidentes dos/das nenos/as: Nº PÓLIZA: 51135303
Libro de reclamacións a disposición das persoas usuarias.
Rexistro informatizado de persoas usuarias no que constan altas, baixas e as súas causas.
Expediente individualizado de cada neno ou nena onde constan os datos máis importantes: filiación,
idade, enderezo, contacto, alerxias, rutinas etc…
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ANEXOS (I ,II, III, IV, V)
ANEXO 1: BAREMO DE APLICACIÓN PARA O ACCESO A PRAZA NO P.A.I.
CATEGORÍAS

PUNTOS

1. Por estar empadroado no Concello de Guitiriz.

6

2. Por irmán/s con praza renovada no Centro.

5

3.Pola condición de familia numerosa. *

6

4. Pola condición de familia monoparental. *

6

5. Por cada membro da unidade familiar afectado por minusvalidez física, psíquica ou
sensorial, superior a un 65%, enfermidade que requira internamente periódico,
alcoholismo, drogadicción (con informe médico), ou persoa con dependencia
valorada.

ATA 4 PUNTOS

6. Por ausencia no fogar de ámbolos pais . Orfandade.

12

7. Calquera circunstancia de exclusión social ,debidamente acreditada con informe de
servizos sociais.

Ata 6 puntos.

8. OCUPACIÓN de ámbolos dous pais.

ATA 15 PUNTOS

9. DESEMPREGO SEN PRESTACIÓN. (1)
PAI

3

NAI

3

10. DESEMPREGO CON PRESTACIÓN(1)
PAI

2

NAI

2

11. SITUACIÓN ECONÓMICA DE TODA A UNIDADE DE CONVIVENCIA. (renda per
cápita).
- INFERIOR Ó 50% DO IPREM
- ENTRE O 50% E 75%
- SUPERIOR Ó 75 % E INFERIOR Ó 100%
- ENTRE O 100% E O 125%
- SUPERIOR Ó 125% E INFERIOR Ó 150%
- SUPERIOR Ó 150% E INFERIOR Ó 200 %
- SUPERIOR Ó 200%

4 PUNTOS
3 PUNTOS
2 PUNTO
1 PUNTO
- 1 PUNTOS
- 2 PUNTOS
- 3 PUNTOS

* DEBE ACREDITARSE CON DOCUMENTACIÓN
(1) NO CASO DE FAMILIA MONOPARENTAL. PUNTUARASE NOS DOUS EPÍGRAFES.
EN CASO DE EMPATE, PRIORÍZASE A RPC. MAIS BAIXA E DESPOIS DISTO AS SOLICITUDES DE MAIOR NÚMERO
DE HORAS.

15

Núm. 137 – Venres, 16 de xuño de 2017

BOP de Lugo

ANEXO II: NOVA SOLICITUDE DE PRAZA
DATOS DO NENO/A
APELIDOS

NOME

DATA DE NACEMENTO
HORARIO E SERVIZOS SOLICITADOS (MARCA CUN X OS TRAMOS A SOLICITAR)
MADRUGADORES E ALMORZO( DE 8:30 A 10)
HORARIO DE MAÑA (DE 10 A 13 )
COMIDA (de 13:00 a 14:00)
SIESTA ( de 14:00 a 16:00)
HORARIO DE TARDE ( de 16:00 a 19:00)
ÚLTIMA HORA ( DE 19:00 a 20:00)
XORNADA COMPLETA ( de 9:00 a 17:00 ou de 10:00 a 18:00)
DATOS DOS PAI, NAI OU TITORES/AS LEGAIS
NIF NAI TITORA

APELIDOS

NOME

NIF PAI/TITOR

APELIDOS

NOME

ENDEREZO

LOCALIDADE

CONCELLOS NO QUE TRABALLAN

C.P.

TELÉFONOS DE CONTACTO

MEMBROS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA
NOME E APELIDOS
INCLUIDOS OS PAIS

NIF

DATA
NACEMENTO

PARENTESCO

SITUACIÓN
LABORAL

INGRESOS
ANUAIS
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SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR
NUMERO DE MEMBROS DA UNIDADE CON DISCAPACIDADE OU
ENFERMIDADE………………………………………………………………………

TIPOS DE ENFERMIDADE OU DISCAPACIDADE:

PAI

NAI

OUTROS

• DISCAPACIDE OU DEPENDENCIA RECOÑECIDAS







• ENFERMIDADE QUE REQUIRA INTERNAMENTO S PERIODICOS







• ALCOHOLISMO, DROGODEPENDENCIAS







SI

NON

□
□
□
□

□
□
□
□

SI

NON

- AMBOLOS MEMBROS PARENTAIS ESTÁN A TRABALLAR

□

□

- EN CASO DE CONTESTAR “NON” INDICAR O QUE CORRESPONDA:

NAI

PAI

DESEMPREGO CON PRESTACIÓN ECONÓMICA

□

□

DESEMPREGO SEN PRESTACIÓN ECONÓMICA

□

□

-

FAMILIA MONOPARENTAL

-

AUSENCIA DO LAR DE AMBOLOS DOUS MEMBROS PARENTAIS

-

FAMILIA NUMEROSA

-

IRMÁN/S CON PRAZA RENOVADA NO MESMO CENTRO

NOME DO IRMÁN/S CON PRAZA RENOVADA NO MESMO CENTRO:

SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (MARCAR CUN X):
FOTOCOPIA DOS D.N.I. DOS PAIS OU TITORES.
FOTOCOPIA DO LIBRO DE FAMILIA.
XUSTIFICANTE DE OCUPACIÓN OU DESEMPREGO .
FOTOCOPIA DA ULTIMA DECLARACIÓN DA RENDA.
2 FOTOS TAMAÑO CARNET
CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE DE SER O CASO (DE CALQUERA DOS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR)
OU INFORMES DOS SERVIZOS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN TEMPERÁ.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOUTRAS CIRCUNSTANCIAS DE SER O CASO: ENFERMIDADE GRAVE,
SEPARACIÓN OU DIVORCIO, DEPENDENCIA ETC…

GUITIRIZ A

____ DE

DO 2.01___
ASDO:
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ANEXO III: SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA
DATOS DO NENO OU NENA
APELIDOS

NOME

DATA DE NACEMENTO
ENDEREZO :
MANTEÑO HORARIO ACTUAL:_______________________________
SOLICITO NOVO HORARIO (MARCA CUN X OS TRAMOS SOLICITADOS)**
MADRUGADORES E ALMORZO( DE 8:30 A 10)
HORARIO DE MAÑA (DE 10 A 13 )
COMIDA (de 13:00 a 14:00)
SIESTA ( de 14:00 a 16:00)
HORARIO DE TARDE ( de 16:00 a 19:00)
ÚLTIMA HORA (DE 19:00 A 20:00)
XORNADA COMPLETA (de 9:00 a 17:00 ou de 10:00 a 18:00)
MEMBROS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA
NOME E APELIDOS
INCLUÍDOS OS PAIS OU
TITORES LEGAIS

NIF

DATA
NACEMENTO

PARENTESCO

SITUACIÓN
LABORAL

INGRESOS
ANUAIS

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (MARCAR CUN X):
2 FOTOS TAMAÑO CARNET
OUTRA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DE CAMBIOS DE SITUACIÓN: VARIACIÓN CONSIDERABLE DE
INGRESOS, SEPARACIÓN…

EN GUITIRIZ A,

DE

DE 201

ASDO:
A ATENCIÓN ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ
**Se se solicita novo horario será tida en conta como nova solicitude e aportarase a documentación completa.
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ANEXO IV: SOLICITUDE DE MODIFICACIÓNS HORARIAS, BAIXAS E SUSPENSIÓNS TEMPORAIS.

SELO DE ENTRADA NO CONCELLO

Don/Dona _________________________________con D.N.I: __________________
e como nai/pai do neno ou nena ________________________________________
e enderezo:___________________________________________________________

SOLICITO :

 Dar de baixa definitivamente ó meu fillo/a do Punto de Atención á Infancia.
 Aumentar o número de horas de asistencia do meu fillo/a. De ______ horas a ______ horas; co
correspondente incremento de prezo. NOVO HORARIO:__________________
 Diminuir o número de horas de asistencia do meu fillo/a. De ______ horas
HORARIO:________________________

a ______. NOVO

 Suspender a cota temporalmente durante:_______________________ e polo seguinte motivo:
____________________________________________________________________

ASDO__________________

DATA__________________

A Atención da Alcaldesa Presidenta do Concello de Guitiriz
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ANEXO V: TÁBOA DE PREZOS:

Nº HORAS DE ASISTENCIA
HORA SOLTA

PREZO
3.00 €

BONO 10 HORAS

20.00 €

BONO 20 HORAS

40.00 €

2 HORAS

33.00 €

3 HORAS

50.00 €

4 HORAS

65.00 €

5 HORAS

80.00 €

6 HORAS

95.00 €

8 HORAS

110.00 €

DESCONTES
-20 % familia numerosa
-20 % familia monoparental
-20 % por ter outro/a irmán no
centro.
-30 % parto múltiple
-20 % cando a renda percapita non
supere o 50% do IPREM.
-20% no caso de familias perceptoras
de
prestación
autonómica
do
pagamento único de fillo menor a
cargo.

INCREMENTOS
-50 % para as familias non
empadroadas
no
Concello
de
Guitiriz.
-30
%
cando,
non
estando
empadroadas,
algún
membro
traballa con Concello de Guitiriz.

En Guitiriz, a 6 de xuño, de 2017.- A alcaldesa, Regina Polín Rodríguez
R. 1671

NEGUEIRA DE MUÑIZ
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de 5 de xuño de 2017, aprobáronse as bases para a contratación dos membros da
brigada municipal de prevención e defensa contra incendios forestais, cofinanciada co fondo europeo agrícola
de desenvolvemento rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2007-2013,como persoal laboral temporal. A
brigada estará composta por tres peóns, un peón condutor e un xefe de brigada.
As solicitudes presentaranse no rexistro do Concello de Negueira de Muñiz no prazo de cinco días naturais a
partires de publicación deste anuncio no BOP, segundo o establecido nas bases expostas no taboleiro de
anuncios e na páxina web do Concello (www.negueira.es).
Negueira de Muñiz, cinco de xuño de 2017.- O alcalde, José Manuel Braña Pereda
R. 1718

PALAS DE REI
Anuncio
En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e unha vez que foi debidamente informada pola
Comisión Especial de Contas, exponse ao público a conta xeral correspondente ao exercicio 2016, por un prazo
de quince días, durante os que e oito más quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións, reparos
ou observacións que teñan pro convenientes.
En Palas de Rei, a 6 de xuño de 2017.- O Alcalde, PABLO JOSÉ TABOADA CAMOIRA
R. 1672
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PARADELA
Anuncio
Téndose practicada a notificación en cumprimento do establecido no artigo 59.5 da Lei 30/92 de 26 de
novembro, faise saber que D. ABOUBACAR DIABY, con tarxeta de residencia nº 08660199D, con domicilio en
Veiga, núm. 5 – Ferreiros, foille iniciado o procedemento para a súa baixa no Padrón de Habitantes deste
Concello, motivo polo que se lle concede un prazo de 15 días hábiles para que se persoe no Concello aos
efectos de verificar a sua residencia.
De facer caso omiso a este requerimento, o Concello previo expediente tramitado ao efecto, procederá a súa
baixa de oficio.
Paradela, 6 de xuño de 2.017.- O Alcalde-Presidente, José Manuel Mato Díaz
R. 1673

Anuncio
Aprobado pola Xunta de Goberno Local, con data 8 de xuño de 2017 o Proxecto de “CAPTACIÓN E REDE DE
DISTRIBUCIÓN NAS PARROQUIAS DE CORTES E SAN JUAN DE LOIO. PARADELA (LUGO)” CLAVE OH.227.548,
redactado polo Enxeñeiro de Camiños Don José Enrique Cacicedo Herrero, sométese ao trámite de información
pública polo prazo de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación de anuncio no Boletín
Oficial da Provincia, a efectos de exame e reclamacións.
Paradela, 8 de xuño de 2017.- O Alcalde, José Manuel Mato Díaz
R. 1674

O PÁRAMO
Anuncio
CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL
De conformidade co disposto na Resolución da Alcaldía de 7 de xuño de 2017, faise pública convocatoria
para a selección de persoal laboral temporal para prevención e defensa contra incendios forestais, para a
tempada 2017, no marco do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de O
Páramo, mediante a actuación de medios de prevención e defensa, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR Galicia 2014-2020:
•

Un xefe de brigada

•

Un peón condutor

•

Tres peóns

Lugar e prazo de presentación de solicitudes: no Rexistro do Concello de O Páramo en horario de 9.30 a 15
horas en días laborais, ou por calquera dos medios previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
Cando as solicitudes se presenten fora do Rexistro do Concello, co fin de axilizar os trámites, deberán remitir
comunicación por fax ao concello (982539156) ou ao correo electrónico cruz.oparamo@eidolocal.es,
comunicando a presentación da solicitude, co selo de Correos ou do rexistro correspondente.
O prazo de presentación será de 7 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria
no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Requisitos: os establecidos nas bases da convocatoria.
Procedemento de selección: a realización dunha proba teórica tipo test e valoración de méritos, segundo o
establecido nas bases que se atopan a disposición dos interesados/as nas oficinas municipais e na web do
concello na seguinte dirección www.concellodeparamo.es
O Páramo, 7 de xuño de 2017.- O Alcalde-Presidente, Gumersindo A. Rodríguez Liz
R. 1730
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POL
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de data 13 de xuño de 2017 aprobáronse as bases para a selección de 3
conductores motobomba para a prestación do servizo de prevención e defensa contra incendios forestais e 1
tractorista para as labores de desbroce de vías municipais para o Concello de Pol como persoal laboral temporal.
Lugar e prazo de presentación de solicitudes: No rexistro do Concello de Pol no prazo de cinco días
naturais a partir da publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
As bases completas están expostas no taboleiro de anuncios do Concello de Pol e na páxina web
www.concellopol.es
En Pol a 13 de xuño de 2017.- O Alcalde, Lino Rodríguez Ónega
R. 1731

RIBADEO
Anuncio
APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 07/2017
En cumprimento do artigo 169.1, por remisión do 177.2, do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, xa que non se presentaron alegacións
durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario do día
11/05/2017, sobre o expediente de modificación de créditos núm. 07/2017 do orzamento en vigor, na
modalidade de suplemento de crédito para financiamento de inversións con cargo ao remanente de tesouraría
para gastos xerais, pola cantidade de 65.000,00 euros, que se fai público resumido por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
Capitulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominación

Anterior
A.-Operacións non financeiras
A.1 Operacións Correntes
Gastos de Persoal
3.954.663,17
Gastos B. Correntes e Servizos
3.141.245,12
Gastos Financeiros
51.800,00
Transferencias Correntes
249.760,00
Fondo de continxencia
40.000,00
A.2 Operacións de Capital
Investimentos Reais
1.845.069,14
Transferencias de Capital
76.601,14
B.- Operacións financeiras
Activos Financeiros
27.045,54
Pasivos Financeiros
822.516,47
Total
10.208.700,58

Modificación

Actual

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.954.663,17
3.141.245,12
51.800,00
249.760,00
40.000,00

65.000,00
0,00

1.910.069,14
76.601,14

0,00
0,00
65.000,00

27.045,54
822.516,47
10.273.700,58

ESTADO DE INGRESOS
Capitulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominación

Anterior
A.-Operacións non financeiras
A.1 Operacións Correntes
Impostos Directos
2.741.000,00
Impostos Indirectos
150.000,00
Taxas e outros Ingresos
2.394.872,63
Transferencias Correntes
2.870.527,93
Ingresos Patrimoniais
13.816,43
A.2 Operacións de Capital
Alleamento de Investimentos Reais
0,00
Transferencias de Capital
424.944,15
B.- Operacións financeiras
Activos Financeiros
930.177,29
Pasivos Financeiros
683.362,15
Total
10.208.700,58

Modificación

Actual

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.741.000,00
150.000,00
2.394.872,63
2.870.527,93
13.816,43

0,00
0,00

0,00
424.944,15

65.000,00
0,00
65.000,00

995.177,29
683.362,15
10.273.700,58
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Contra este acordo, segundo o disposto no artigo 171 do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, os interesados poderán interpor directamente un recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos
establecidos nos artigos 25 a 42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da dita xurisdición.
Sen prexuízo disto, consonte o establecido no artigo 171.3 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, a interposición do dito recurso non suspenderá por si soa a efectividade do acto ou acordo
impugnado.
Ribadeo, 9 de xuño de 2017.- ALCALDE, FERNANDO SUÁREZ BARCIA
R. 1707

Anuncio
APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 07/2017
En cumprimento do artigo 169.1, por remisión do 177.2, do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, xa que non se presentaron alegacións
durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario do día
11/05/2017, sobre o expediente de modificación de créditos núm. 07/2017 do orzamento en vigor, na
modalidade de suplemento de crédito para financiamento de inversións con cargo ao remanente de tesouraría
para gastos xerais, pola cantidade de 65.000,00 euros, que se fai público resumido por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
Capitulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominación

Anterior
A.-Operacións non financeiras
A.1 Operacións Correntes
Gastos de Persoal
3.954.663,17
Gastos B. Correntes e Servizos
3.141.245,12
Gastos Financeiros
51.800,00
Transferencias Correntes
249.760,00
Fondo de continxencia
40.000,00
A.2 Operacións de Capital
Investimentos Reais
1.845.069,14
Transferencias de Capital
76.601,14
B.- Operacións financeiras
Activos Financeiros
27.045,54
Pasivos Financeiros
822.516,47
Total
10.208.700,58

Modificación

Actual

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.954.663,17
3.141.245,12
51.800,00
249.760,00
40.000,00

65.000,00
0,00

1.910.069,14
76.601,14

0,00
0,00
65.000,00

27.045,54
822.516,47
10.273.700,58

ESTADO DE INGRESOS
Capitulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominación

Anterior
A.-Operacións non financeiras
A.1 Operacións Correntes
Impostos Directos
2.741.000,00
Impostos Indirectos
150.000,00
Taxas e outros Ingresos
2.394.872,63
Transferencias Correntes
2.870.527,93
Ingresos Patrimoniais
13.816,43
A.2 Operacións de Capital
Alleamento de Investimentos Reais
0,00
Transferencias de Capital
424.944,15
B.- Operacións financeiras
Activos Financeiros
930.177,29
Pasivos Financeiros
683.362,15
Total
10.208.700,58

Modificación

Actual

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.741.000,00
150.000,00
2.394.872,63
2.870.527,93
13.816,43

0,00
0,00

0,00
424.944,15

65.000,00
0,00
65.000,00

995.177,29
683.362,15
10.273.700,58

Contra este acordo, segundo o disposto no artigo 171 do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, os interesados poderán interpor directamente un recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos
establecidos nos artigos 25 a 42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da dita xurisdición.
Sen prexuízo disto, consonte o establecido no artigo 171.3 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, a interposición do dito recurso non suspenderá por si soa a efectividade do acto ou acordo
impugnado.
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Ribadeo, 9 de xuño de 2017.- ALCALDE, FERNANDO SUÁREZ BARCIA
R. 1708

Anuncio
APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 08/2017
En cumprimento do artigo 169.1, por remisión do 177.2, do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, xa que non se presentaron alegacións
durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario do día
11/05/2017, sobre o expediente de modificación de créditos núm. 06/2017 do orzamento en vigor, na
modalidade de suplemento de crédito para a aplicación do superávit orzamentario con cargo ao remanente de
tesouraría para gastos xerais, coa finalidade de amortizar operacións de endebedamento vixentes, pola
cantidade de 600.000,00 euros, que se fai público resumido por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
Capitulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominación

Anterior
A.-Operacións non financeiras
A.1 Operacións Correntes
Gastos de Persoal
3.954.663,17
Gastos B. Correntes e Servizos
3.141.245,12
Gastos Financeiros
51.800,00
Transferencias Correntes
249.760,00
Fondo de continxencia
40.000,00
A.2 Operacións de Capital
Investimentos Reais
1.910.069,14
Transferencias de Capital
76.601,14
B.- Operacións financeiras
Activos Financeiros
27.045,54
Pasivos Financeiros
822.516,47
Total
10.273.700,58

Modificación

Actual

0,00
39.964,92
0,00
5.892,95
0,00

3.954.663,17
3.181.210,04
51.800,00
255.652,95
40.000,00

5.583,44
0,00

1.915.652,58
76.601,14

0,00
0,00
51.441,31

27.045,54
822.516,47
10.325.141,89

ESTADO DE INGRESOS
Capitulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominación

Anterior
A.-Operacións non financeiras
A.1 Operacións Correntes
Impostos Directos
2.741.000,00
Impostos Indirectos
150.000,00
Taxas e outros Ingresos
2.394.872,63
Transferencias Correntes
2.870.527,93
Ingresos Patrimoniais
13.816,43
A.2 Operacións de Capital
Alleamento de Investimentos Reais
0,00
Transferencias de Capital
424.944,15
B.- Operacións financeiras
Activos Financeiros
995.177,29
Pasivos Financeiros
683.362,15
Total
10.273.700,58

Modificación

Actual

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.741.000,00
150.000,00
2.394.872,63
2.870.527,93
13.816,43

0,00
0,00

0,00
424.944,15

51.441,31
0,00
51.441,31

1.046.618,60
683.362,15
10.325.141,89

Contra este acordo, segundo o disposto no artigo 171 do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, os interesados poderán interpor directamente un recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos
establecidos nos artigos 25 a 42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da dita xurisdición.
Sen prexuízo disto, consonte o establecido no artigo 171.3 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, a interposición do dito recurso non suspenderá por si soa a efectividade do acto ou acordo
impugnado.
Ribadeo, 9 de xuño de 2017.- ALCALDE, FERNANDO SUÁREZ BARCIA
R. 1709
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RIOTORTO
Anuncio
Pola Comisión Especial de Contas deste Concello en sesión celebrada o día 29 de maio de 2017, informouse
favorablemente a Conta Xeral da Entidade correspondente a 2016.
Así mesmo se acordou expoñer a citada Conta e o informe, ao público por prazo de quince días hábiles a
contar dende o seguinte o da súa inserción deste Edicto no B.O.P e no Taboleiro de Anuncios deste Concello.
Durante ese período e oito días máis, os interesados poderán presentar reclamacións, reparos e observacións
que estimen oportunos.
No suposto de non se presentar reclamacións, reparos ou observacións a esta, esta será sometida ao Pleno
ao obxecto da súa aprobación, todo iso de conformidade co disposto nos artigos 212.3 e 212.4 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de Marzo, e 116 da Lei 7/85, do 2 de Abril, de Bases de Réxime Local e 50 da
Instrución do Modelo Simplificado de Contabilidade Local, aprobado por Orde HAP/1782/2013 do 20 de
Setembro.
Riotorto, 07 de xuño de 2017.- O Alcalde, Clemente Iglesias González.
R. 1675

SAMOS
Anuncio
O Pleno do Concello de Samos, en sesión ordinaria celebrada o día 2 de xuño de 2017 , acordou a aprobación
inicial do expediente de modificación de créditos núm. 9/2017, de créditos extraordinarios e suplementos de
crédito financiados con cargo ao remanente líquido de tesouraría , por un importe de cincuenta e nove mil
seiscentos euros con cincuenta e oito céntimos (59,600,58 €.-).
En cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do 177.2, do texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, aprobado polo Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, sométese o expediente á exposición
pública durante o prazo de quince días, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia de Lugo, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as
reclamacións que consideren oportunas.
Se unha vez transcorrido ese prazo non se presentan alegacións, considerarase aprobado definitivamente o
dito acordo.
Samos, data da sinatura dixital da marxe.- O Alcalde, JULIO GALLEGO MOURE
R. 1676

Anuncio
Aprobación inicial modificación no Anexo de persoal do orzamento do exercizo 2017
O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria do 02/06/2017, aprobou inicialmente a corrección de oficio do
erro advertido no Anexo de Persoal do orzamento xeral para o exercicio de 2017, dando cumprimento ao
disposto no art.169 do TRLRFL , exponse ao público o expediente durante un prazo de quince días hábiles –que
comezarán a contarse dende o seguinte ao da inserción do presente edito no Boletín Oficial da Provincia–, a fin
de que os interesados pidan examinalo e formular as reclamacións que consideren oportunas
De non presentarse reclamacións, o expediente considerarase definitivamente aprobado .
En Samos, a data da sinatura dixital da marxe.- O Alcalde, Julio Gallego Moure.
R. 1677

Anuncio
O Pleno do Concello de Samos en sesión celebrada o día 2 de xuño de 2017, aprobou provisionalmente a
modificación do “Regulamento da Bolsa Municipal de Emprego do Concello de Samos.- Bases para a contratación
de persoal laboral temporal”.
O que se fai público durante un prazo de trinta días hábiles, contados dende o día seguinte ó da publicación
deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, a fin de que os interesados poidan examinar o expediente e
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presentar as reclamacións ou suxestións que estimen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 49 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. De non presentarse reclamacións, o acordo de
aprobación provisional elevarase automaticamente a definitivo.
Samos, a data da sinatura dixital da marxe.- O Alcalde, Asdo.: Julio Gallego Moure
R. 1678

VIVEIRO
Anuncio
Con data de 05 Xuño do 2017, por Resolución de Alcaldia, procédese á aprobación do seguinte padrón fiscal
Tributo

Exercicio

Importe

Taxa por aproveitamentos especiais da vía pública...............2017.............................................27.000,00
con caixeiros automáticos adosados ós edificios e
con acceso directo dende a vía pública
De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, pola que se aproba a Lei
Xeral Tributaria, ábrese un período de exposición pública por espazo de 15 días hábiles, para o seu exame por
partedos contribuíntes.
Finalizado o prazo de exposición pública, poderá interpoñerse o recurso de reposición regulado no
artigo14.2 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 de un mes ante o Alcalde. Se o recurso non se resolvese no prazo de
un mes entenderase desestimado. Contra a resolución do recurso de reposición poderá interpoñerse recurso
contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, de acordo
co disposto nos artigos 8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción ContenciosoAdministrativa. Contra a desestimación por silencio administrativo, o prazo para interpoñer o recurso
contencioso-administrativo será de seis meses.
Anuncios de cobranza :
De acordo co previsto no artigo 24 do Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento Xeral de Recadación, indícase o seguinte en relación cos tributos anteriormente citados:
1) O prazo de ingreso no período voluntario dos recibos será desde o día 15 de Xuño de 2017 ata
o 14 de Agosto 2017, ambos inclusive.
2) Os contribuíntes poderan aboar os seus recibos en calquera oficina de ABANCA corporación
bancaria S.A. e Caixabank SA. (A Caixa) dentro do prazo sinalado e durante os días e horas hábiles de
ingreso que tal entidade ten estabrecidos, presentando a comunicación que a tal efecto lles será
remitida ao seu domicilio tributario. Os que non recibiran dita comunicación poderán presentarse a
partir do 15 de Xuño de 2017 na oficina de Recadación do Concello de Viveiro, onde se lles facilitará
documentación para poder efectuar o pago nas oficinas da entidades antes indicadas.
3) Recórdase a conveniencia de facer uso da modalidade de domiciliación de pago de recibos a
través de entidades bancarias e caixas de aforros, conforme as normas que sinala o artigo 38
doRegulamento Xeral de Recadación, e abvírtese que, transcorrido o prazo de ingreso
sinaladoanteriormente, iniciaráse o período de constrinximento de cobro, xerando os recargos sinalados
nos artigos 28 e 161 da Lei 58/2003.
Viveiro , 05 de Xuño 2017.- A Alcaldesa, María Loureiro García.
R. 1679
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