XOVES, 5 DE XULLO DE 2018

N.º 153

CONCELLOS
BALEIRA
Anuncio
O Sr. Alcalde do Concello de Baleira 26/06/2018 aprobou os padróns das taxas pola prestación do servicio de
abastecemento de auga, recollida de lixo, taxa de alcantarillado e canon da auga correspondentes ó 3º bimestre
do 2018. Durante o prazo de 15 días os padróns estarán expostos ao público nestas oficinas municipais para o
seu exame e posibles reclamacións.
Contra o acordo de aprobación do referido padrón e as liquidacións incorporadas a el poderase interpor recurso
de reposición ante O Sr. Alcalde, no prazo dun mes dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no
BOP. Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición poderá interporse recurso contencioso
administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei Reguladora da referida xurisdición. A
repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante a Xunta
Superior de Facenda (Consellería de Facenda) no prazo de un mes dende a presente publicación.
De conformidade co disposto no artigo 62.3 da Lei xeral tributaria e o no artigo 68.1 b) do Regulamento xeral
de recadación, fíxase como prazo de ingreso en período voluntario o comprendido entre o 01/07/2018 e
31/08/2018 ámbolos dous inclusive.Aos contribuíntes que teñan domiciliados os recibos seranlles cargados
nas súas respectivas contas bancarias a partir do día 01/07/2018. Ao resto dos contribuíntes deberán acudir ás
oficinas municipais onde se lles facilitarán os correspondentes recibos para efectuar o pago.
Transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario as débedas serán esixidas por vía de constrinximento (no
caso do canon da auga pola Consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia) e
devengarán os correspondentes recargos do período executivo, xuros de demora e, no seu caso, costas que se
produzan.
Publica-la aprobación do padrón e o anuncio de cobranza no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e Taboleiro de
Edictos do Concello. Ao amparo do artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, a publicación terá os efectos de
notificación colectiva das respectivas liquidacións tributarias de cada un dos suxeitos pasivos.
Baleira, 26 de xuño de 2018.- O Alcalde, Ángel Enrique Martínez-Puga López.
R. 1840

COSPEITO
Anuncio
EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL 2017
Formada e rendida a Conta Xeral correspondente ao orzamento 2017, e informada pola Comisión Especial de
Contas na súa sesión celebrada o 22 de xuño de 2018, exponse ó público cos documentos que se xustifican, na
Secretaría desta Corporación, durante quince (15) días hábiles contados a partir do seguinte ao da inserción do
presente anuncio no BOP, durante os cales, e oito (8) máis, os interesados poderán presentar as reclamacións,
reparos ou observacións que estimen pertinentes, de conformidade co disposto nos artigos 116 da Lei 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e o artigo 121.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, aprobado polo RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e demáis disposicións concordantes.
Cospeito, a 22 de xuño de 2018.- O Alcalde Armando Castosa Alvariño.
R. 1841
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LUGO
Anuncio
ANUNCIO DE POXA
DONA MARIA ARANZAZU SASTRE CARRACEDO TESOUREIRA DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO
FAGO SABER QUE: Con data 07 de xuño de 2018 foi ditada pola Sra. Tesoureira do Excmo. Concello de Lugo,
acordo de alleamento de bens mobles mediante poxa pública debendo observarse no seu trámite e realización
as prescripcións establecidas nos artigos 101, 103 e 104 do Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se
aproba o el Regulamento Xeral de Recadación.
En cumprimento do disposto no artigo 101.4 do citado Regulamento, publícase o presente anuncio e advírtese
os que desexen tomar parte da poxa como licitadores o seguinte:
1º. Que no acordo de alleamento sinalouse para a realización da poxa pública o día 08 de agosto de 2018, ás
10:00 horas no Centro Social Uxío Novoneyra sito na Rúa Quiroga Ballestero s/n da cidade de Lugo.
2º. Que os bens obxecto de alleamento integrados en lotes, tipo de poxa e tramos para a licitación son os que a
continuación se describen:
LOTE

VALORACION

TIPO 1ª LICIT.

TRAMO

1

33334565K

NIF/CIF

MATRICULA
3756BHP

PEUGEOT EXPERT

MARCA Y MODELO

VF3BARHZA12809048

BASTIDOR

1.630,00€

1.630,00€

50€

2

33829283D

LU6629T

AUDI A6 2.3 I 5V

WAUZZZ4AZTN091382

1.710,00€

1.710,00€

50€

3

34317906C

PO7787BJ

VF32AHFZE40004007

820,00€

820,00€

50€

4

33334050N

PO9163BM

VF7N1DHYF36681107

1.150,00€

1.150,00€

50€

5

33336739X

1931GGV

PEUGEOT 206 XR
CITROEN XSARA 19TD
SX 5P
PEUGEOT 407

VF36DRHRH21725896

5.376,00€

5.376,00€

100€

6

B27193622

6191FHR

CITROEN C1 1.0

VF7PNCFAC89098150

1.066€

1.066€

50€

7

33303676K

6944BWD

VOLKSWAGEN BORA

WVWZZZ1JZ2W663108

1.810,00€

1.810,00€

50€

8

B27277649

2788CXV

HYUNDAI ACCENT

KMHCG51VP4U228311

1.010,00€

1.010,00€

50€

9

B27277649

4134CRP

MERCEDES M 270

WDC1631131A475194

3.450,00€

3.450,00€

100€

10

33604515C

LU9984P

OPEL ASTRA 1 7 TD

W0L000056S5105350

940,00€

940,00€

50€

11

33827538N

4474CHN

SEAT TOLEDO 1.9

VSSZZZ1MZ3R120302

720,00€

720,00€

12

33812468F

4815BHX

AUDI AUDI 80 1.9 TDI

WAUZZZ8CZPA072024

1.430,00€

1.430,00€

50€

13

33811069B

4280FWH

PEUGEOT 307

VF33C9HXC84946477

3.306,00€

3.306,00€

100€

14

33540191G

0274BRH

SEAT IBIZA 1.9 TDI 3P.

VSSZZZ6KZ2R073259

730,00€

730,00€

50€

15

33332541K

LU2798W

PEUGEOT 106 MAX 1.1

VF31CHDZE52375558

720,00€

16

33851041D

7604BNL

RENAULT CLIO

VF1CB1N0F24749163

17

33541165N

O0168CC

18

33535546M LU0198X

19

33591947X

LU8212T

BMW 316I
FORD FOCUS 4PUERT
PORTON 1.
MERCEDES 200 D

20

33816712L

3394BXM

SEAT IBIZA

VSSZZZ6LZ2R005441

880,00€

880,00€

50€

21

B27283076

7190CBJ

WBAAL71040CA47792

1.930,00€

1.930,00€

50€

22

76557889C

9264BRT

WVWZZZ9CZ2M610154

1.500,00€

1.500,00€

50€

23

B27124775

4151DJF

BMW 320 D
VOLKSWAGEN BEETLE
1.6 5V
VOLVO S40

3.029,00€

100€

24

46856393B

9270CBZ

RENAULT CLIO

VF1BB05CF27657680

1.280,00€

1.280,00€

50€

25

B27426683

1680FVS

FORD FIESTA

WF0CXXGAJC7E59128

1.957,00€

1.957,00€

50€

26

B15797624

LU4453W

VSSZZZ6KZXR431576

27

X9386923W C2948BX

28

33553736W 5929BJV

SEAT IBIZA 1.9 TDI 5P.
VOLKSWAGEN PASSAT
1.9 TDI
RENAULT R. CLIO

29

76616152R

2939FVM

ALFA ROMEO ALFA 147

ZAR93700005257677

2.465€

2.465€

100€

30

33318281K

9292BZP

AUDI A 3 19 TDI

WAUZZZ8LZYA059389

2.370,00€

2.370,00€

100€

31

32789391Q 0382BYY

RENAULT MEGANE

VF1BA0B0527370767

1.460,00€

1.460,00€

50€

32

B27144864

4945FSG

MITSUBISHI COLT

XMCXJZ39A7F074579

2.850,00€

2.850,00€

100€

33

33311148H

7243DMM

HYUNDAI GETZ

KMHBT51GP5U408722

1.170,00€

1.170,00€

50€

34

33324015M 7885GBJ

RENAULT LAGUNA 1.5

VF1BT0A0638370433

5.544,00€

5.544,00€

100€

50€

720,00€

50€

1.210,00€

1.210,00€

50€

WBAAL11090JN12895

1.580,00€

1.580,00€

50€

WF0AXXWPDAXM48934

1.500,00€

1.500,00€

50€

WDB1241201A279557

1.940,00€

1.940,00€

YV1MS763252100245

WVWZZZ3BZWP408159
VF1CB0J0E24443667

3.029,00€

730,00€

730,00€

1.410,00€

1.410,00€

910,00€

50€

50€
50€

910,00€

50€

3º. Con excepción, do vehículo matrícula O0168CC (lote 17), grabado con anotación preventiva de embargo a
favor do Xulgado de 1ª Instancia nº2 de Lugo para facer fronte a unha débeda de 3.440€, sobre o resto de
bens non constan inscritas cargas anteriores o do Excmo. Concello de Lugo, no Rexistro de Bens Mobles.
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4º. Non se admitirán posturas inferiores ó tipo de poxa, debendo axustarse as ofertas sucesivas ó tramo
indicado.
5º. No tipo de poxa non se inclúen os impostos indirectos que graven a transmisión de dito ben. Tódolos gastos
e impostos derivados da transmisión incluíndose os gastos e impostos esixidos polo art 99.2 RDL 2/2004 de 5
de marzo polo que se aproba o Texto Refundido de Lei Reguladora das Facendas Locais, así como a cancelación
das cargas anteriores e posteriores, serán por conta do adxudicatario.
6º. A poxa suspenderase en calquer momento anterior á adxudicación do ben si se efectúa o pagamento da
totalidade dos descubertos perseguidos.
7º. Poderán tomar parte na poxa como licitadores calquer persoa que posúa capacidade de obrar con arreglo a
dereito e que non teña para elo impedimento ou restricción legal, sempre que se identifique adecuadamente e
con documento que xustifique, no seu caso, a representación que teña. Exceptúase o persoal adscrito á
Recadación do Concello de Lugo, tasadores, depositarios dos bens e funcionarios directamente implicados no
procedemento de constrinximento
8º. Para poder participar no procedemento será necesaria a constitución dun depósito en efectivo por
importe do 20 por 100 do tipo de poxa sinalado, cá advertencia de que, si o adxudicatario non satisface o
prezo do remate, dito depósito aplicarase á cancelación da débeda, sin perxuizo das responsabilidades
nas que poida incorrir polos perxuizos que orixina a falta de pagamento do prezo de remate.
Dito depósito efectuarase no número de conta de ABANCA: ES59 2080 0101 5631 1000 0947, indicando en
concepto: Depósito POXA BENS MOBLES, nome e DNI do ofertante e matrícula do vehículo polo cal realiza
a oferta.
9º. Os licitadores poderán enviar ou presentar as súas ofertas en sobre pechado desde o anuncio da poxa ata
unha hora antes do comenzo desta. O licitador deberá indicar nome e apelidos ou razón social ou denominación
completa, número de identificación fiscal e domicilio. Ditas ofertas terán carácter de máximas, serán
presentadas no Rexistro Xeral do Concello de Lugo e deberán ir acompañadas do cheque conformado por
importe do depósito a licitar, extendido a favor do Concello.
A Mesa sustituirá ós licitadores en sobre pechado, poxando por eles sin sobrepasar o límite máximo fixado na
súa oferta, pero éstes tamén poderán participar persoalmente na licitación con posturas superiores ás do sobre.
No caso de concorrencia de varias ofertas en sobre pechado, comenzará a admisión de posturas a partir da
segunda máis altas de aquelas e será adxudicataria a postura máis alta polo tramo superior á segunda no caso
de non existir outras ofertas.
10º. Os bens descritos poxaranse sen interrupción, de forma sucesiva e pola orde na que quedaron fixados, e si
para algún non houbese poxas, pasarase ó que lle siga, terminándose a poxa no momento en que o importe
dos bens adxudicados cubra a totalidade dos débitos esixibles ó obrigado ó pagamento.
11º. Cando na licitación non se houbese cuberto a débeda e quedasen bens sen adxudicar, a Mesa anunciará o
inicio do trámite de adxudicación directa, que se levará a cabo dentro do prazo de seis meses a contar dende o
momento, conforme ó que o procedemento estabrece no artigo 107. Non obstante, despois da celebración da
primeira licitación, a Mesa poderá acordar a celebración dunha segunda licitación, previa deliberación á súa
conveniencia.
Si se acorda a conveniencia de celebrar unha segunda licitación, anunciarase de forma inmediata e admitiranse
as poxas que cubran o novo tipo, que será do 75% do tipo de poxa en primeira licitación. A tal fin abrirase un
prazo de media hora para que os que desexen licitar constitúan novos depósitos en relación có novo tipo
de poxa do ben que vai a ser alleado; a tal efecto, servirán os depósitos efectuados anteriormente. A
segunda licitación celebrarase de acordo cás mesmas formalidades que a primeira. O ben non alleado
pasará o trámite de adxudicación directa regulado no artigo 107.
12º. Os adxudicatarios contraerán a obriga de entregar no acto da adxudicación ou dentro dos quince días
seguintes a diferencia entre o depósito constituido e o prezo de adxudicación cá advertencia de que si non o
completaran no citado prazo, perderán o importe do depósito que se aplicará á cancelación das débedas
quedando obrigados a resarcir á Administración dos perxuicios que orixine dita falta de pagamento do prezo do
remate.
13º Se quedasen bens ou dereitos sen adxudicar, iniciarase o trámite de adxudicación directa, por un prazo
máximo de seis meses, podéndose presentar ofertas en sobre pechado, a partir dese momento á mesa de poxa.
O prezo mínimo na adxudicación directa será o tipo de poxa en primeira licitación cando non se houbera
considerado procedente celebrar unha segunda licitación. Cando se celebrasen duas licitacións non haberá
prezo mínimo; non obstante se a mesa de poxa estimase desproporcionada a diferencia entre o valor asignado o
ben por tasación e o prezo ofrecido por calquer persoa interesada, có fin de non favorecer o enriquecemento
inxusto do comprador en detrimento do propietario do ben, podería declarar inadmisible a oferta, non
accedendo á formalización da venda.
As ofertas presentaranse en sobre pechado e irán dirixidas a Tesourería do Concello de Lugo sita en Ronda da
Muralla 197, 2º. O sobre debe conter escrito firmado polo ofertante ou representante con poder suficiente e
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bastante, no que debidamente identificado, se indique o prezo da oferta para a adxudicación directa do ben ou
lote ó que desexe optar.
En función das ofertas presentadas formularase no seu caso proposta de adxudicación que se formalizará
mediante acta. Poderá esixirse ós interesados para a adxudicación directa un depósito na cantidade que se
estime adecuada, que se indicará cando se anuncie o trámite por adxudicación directa, advertíndolles que si non
satisface o prezo do remate no prazo estabrecido ó efecto, aplicarase o importe do depósito que, no seu caso se
constituira á cancelación das débedas obxecto do procedemento, sen perxuizo das responsabilidades en que
poida incorrir polos perxuizos que ocasione a falta de pagamento do prezo do remate. O ben será entregado ó
adxudicatario unha vez se fixese efectivo o importe procedente.
Transcorrido o prazo máximo de seis meses sen ditarse acordo de alleamento, darase por concluído dito
trámite, iniciándose os trámites da adxudicación do ben non adxudicado ó Concello acreedor conforme ós
artigos 108 e 109 do Regulamento Xeral de Recadación. Non obstante, adxudicarase o ben a calquer interesado
que satisfaga o importe do tipo da última poxa celebrada antes de que se acorde a adxudicación dos bens ou
dereitos á Facenda Local.
14º. Que o Concello acreedor resérvase o dereito a propoñer ó seu favor a adxudicación en pagamento das
débedas non cubertas, do ben embargado que non se houbese adxudicado, conforme ó disposto no artigo 109
do Regulamento Xeral de Recadación.
R. 1865

MONDOÑEDO
Anuncio
A Xunta de Goberno Local deste Concello na sesión do 22 de Xuño aprobou o Padrón da TAXA POR
RECOLLIDA DO LIXO DO 3º BIMESTRE E POLA ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE BEIRARRUAS DO
2018.
De conformidade co establecido na Lei Xeral Tributaria e nas Ordenanzas Municipais reguladoras, EXPONSE AO
PUBLICO o devandito padrón para que as persoas interesadas, no PRAZO DE QUINCE DIAS contados a partires do
anuncio no B.O.P., poidan examinalo e formularen as reclamacións que estimen oportunas.
Asemade, faise saber que a taxa obxecto deste anuncio estará ó cobro en PERIODO VOLUNTARIO na oficina de
Recadación Municipal, sita na Casa Consistorial, de luns a venres, dende o día 1 de Xullo ó 31 de Agosto, en días
hábiles.
Rematado o prazo en período voluntario os recibos non pagados serán cargados aos Servicios de Recadación da
Excma. Diputación Provincial de Lugo para a súa exacción pola vía de constrinximento cos recargos e demais
conceptos esixibles (intereses, costas, etc.) de conformidade co disposto no artg. 97 e seguintes do R.X. de
Recadación.
Mondoñedo, 25 de Xuño do 2018.-O Tte. Alcalde, Manuel A. Otero Legide.
R. 1842

OUTEIRO DE REI
Anuncio
Solicitándose desta Alcaldía por Hormigones Bascuas Lugo SL, informe ambiental de actividade para planta
dosificadora de formigón, para emplazar no polígono industrial , A Areeira polígono 1, parcela 1.5.4, Outeiro de
Rei, cumprindo o disposto no artigo 8 do decreto 133/2008 do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de
incidencia ambiental, sométese a información pública por período de 20 días hábiles, a fin de que durante este
prazo que empezará a contarse dende o día seguinte ao que a inserción do presente edicto no Boletín Oficial da
Provincia e no Diario Oficial de Galicia– poida examinarse o expediente na Secretaría deste Concello, pola
persoa que dalgún modo se considere afectada pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as
reclamacións ou observacións que se consideren oportunas.
Outeiro de Rei, 27 de xuño de 2018.- O Alcalde, José Pardo Lombao.
R. 1843

RIBEIRA DE PIQUÍN
Anuncio
Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 29 de xuño de 2018, aprobáronse as bases xerais que
rexerán o procedemento para a selección dun xefe de brigada, un peón-conductor e tres peóns forestais para
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formar a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais do Concello de Ribeira de Piquín, como
persoal laboral temporal, a xornada completa (100%), cunha duración de tres (3) meses.
Segundo o disposto na base quinta (5ª), as instancias dirixidas ao Sr. Alcalde, presentaranse no Rexistro Xeral do
Concello, en horario de oficina, -09.00 / 14.00 horas-, durante o prazo de cinco (5) días naturais, comenzando a
computarse o dito prazo a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial
da Provincia de Lugo.
As citadas bases atópanse publicadas na páxina web do Concello: www.ribeiradepiquin.es, podendo consultarse
tamén nas oficinas municipais en horario de oficina.
Ribeira de Piquín, 4 de xullo de 2018.- O Alcalde, Roberto Fernández Rico.
R. 1897

O VALADOURO
Anuncio
CONVOCATORIA E BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL AO OBXECTO DE CUBRIR, SEIS POSTOS DE PEÓN PARA O SERVIZO DE PREVENCIÓN E
DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS , DO CADRO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DO CONCELLO
DE O VALADOURO NO MARCO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DE
MEDIO RURAL E O CONCELLO DE O VALADOURO DURANTE OS ANOS 2016, 2017 E 2018, COFINANCIADO
PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO
PDR DE GALICIA 2014-2020.
Por medio do presente anuncio faise pública a convocatoria e as bases que rexerán a convocatoria para a
contratación de persoal laboral temporal de sies postos de peón para o servizo de prevención e defensa contra
incendios forestais, do cadro de persoal laboral temporal do Concello de O Valadouro no marco do Convenio de
Colaboración subscrito entre a Consellería de O Valadouro durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado
parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no Marco do PDR de Galicia 20142020, aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria e urxente celebrada en data 29 de xuño
de 2018.
BASES PARA O PROCESO SELECTIVO AO OBXECTO DE CUBRIR, SEIS POSTOS DE PEÓN PARA O SERVIZO DE
PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS , DO CADRO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL
DO CONCELLO DO VALADOURO NO MARCO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E O CONCELLO DE O VALADOURO DURANTE OS ANOS 2016, 2017 E 2018,
COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER)
NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020.
1.- OBXECTO DA BASES ESPECÍFICAS: Selección de Persoal Laboral Temporal ao abeiro do artigo 15.1.a) do Real
Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos
Traballadores.
2.- RELACIÓN XURÍDICA: Persoal Laboral temporal (contrato de obra ou servizo determinado)
3.- CARACTERÍSTICAS DO POSTO DE TRABALLO:
3.1.- DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Peón de incendios
3.2.- GRUPO DE COTIZACIÓN: 10
3.3.- CATEGORIA PROFESIONAL: Peón.
3.4.- TIPO DE XORNADA: Xornada completa (37,5 horas semanais, segundo se reflicte no convenio colectivo de
condicións de traballo do persoal laboral do Concello do Valadouro). A xornada laboral desenvolverase no
horario que demande o servizo e con plena dispoñibilidade, incluíndo nela os traballos en domingos, festivos e
festas locais, así como as quendas de noite necesarias.
3.5.- RETRIBUCIÓNS: O/A Aspirante seleccionado/a percibirá as retribucións establecidas no convenio colectivo
para a regulación das condicións de traballo do persoal laboral ó servizo do concello de O Valadouro co seguinte
desglose bruto mensual:
a) Salario Base: 662,93€
b) Complemento Salarial: 197,58€
c) Parte proporcional Paga Extra: 145,76€.
4.- ADSCRICIÓN: Á brigada de prevención e defensa contra incendios forestais. A cobertura realizase con
carácter excepcional por considera-la urxente e inaplazable dentro do convenio de colaboración subscrito entre
a Consellería do Medio Rural e o Concello de Valadouro (O) para a participación na prevención e defensa contra
incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola
de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.
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A Lei 3/2007, do 9 de abril, de Prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, modificada pola
disposición derradeira primeira da Lei 7/2012 do 28 de xuño de Montes establece as medidas preventivas que
faciliten a loita contra o lume e que sirvan así mesmo para a posta en valor da potencialidade produtiva,
ecolóxica e social do monte galego como base do desenvolvemento sustentable do medio rural. O artigo 8
establece que as administracións públicas de Galicia colaborarán entre si e cooperarán nas tarefas de prevención
e loita contra os incendios forestais, achegando os medios materiais, económicos e humanos á súa disposición.
Os incendios forestais son unha amenaza que afecta hoxe en día, de xeito xeral, non só o patrimonio forestal
público ou privado (tanto montes de particulares, montes veciñais en man común e montes de varas) senón
tamén aos recursos naturais e ao mantemento e desenvolvemento da actividade humana no medio rural,
ademais de comprometer a sustentabilidade económica e social de Galiza o que require o compromiso de todas
as Administracións, en particular a autonómica e local e o conxunto da cidadanía . Compre pois, un enfoque
global na actuación preventiva ante os incendios forestais, de xeito que as medidas que se implementen
abrangan todo o territorio aínda que, para unha maior eficacia do uso dos recursos, hai que priorizar as zonas
clasificadas polo Goberno galego como de medio e alto risco de acordo cos seus plans de prevención e defensa
contra incendios forestais. En todo caso, cómpre lembrar que todas as entidades locais de Galicia, segundo o
disposto na orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio
forestal, están declarados de alto ou medio risco de incendio, polo que poden ser obxecto de financiación con
FEADER.
A brigada integrarase no dispositivo de emerxencias do Distrito Forestal onde se situe a entidade local,
priorizando a actuación da brigada na extinción de incendios forestais respecto de outros traballos, segundo o
disposto no artigo 47 da Lei 43/2003, de montes e no artigo 48.6 da Lei 3/2007, de prevención e defensa
contra os incendios forestais. Así mesmo, cando concorran razóns extraordinarias de emerxencia, o órgano
autonómico poderá decidir a mobilización destes medios fora do seu termo municipal, conforme ó previsto no
PLADIGA no que expresamente se prevé como se producirá a coordinación en tales supostos.
A integración no dispositivo do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais realizarase baixo o
mando único descrito no PLADIGA. Os traballos de extinción serán marcados sempre por persoal do Servizo de
Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais ao responsable da brigada. A brigada debe en todo momento
colaborar e coordinarse co despregue de medios do Distrito Forestal.
A brigada asemade das labores de extinción que lle poidan ser encomendadas levará a cabo labores de
prevención de incendios forestais encamiñadas a diminuir o risco de propagación e minorar os danos dos
incendios forestais no caso de producirse. Estes traballos consistirán na roza, rareo e eliminación de restos nos
tres meses de operatividade da brigada e desenvolveranse en vías e camiños forestais, áreas cortalumes ou nas
súas faixas de xestión da biomasa de titularidade municipal, ou en superficies sobre as cales a entidade local
teña cesión de aproveitamento, uso e/ou disfrute realizada por parte das persoas responsables de acordo co
artigo 21 ter da lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia ou
superficies de propietario descoñecido, previa acreditación de dita condición. Todo elo cando non sexa posible a
mecanización de ditos traballos.
5.- FUNCIÓNS DO POSTO DE TRABALLO:
Segundo o PLADIGA 2016 son as seguintes:
- Coñecemento básico da loita contra incendios forestais.
- Coñecemento xeral dos medios que usa a brigada.
- Coñecemento e práctica das especialidades elementais (mochilas de extinción, retardantes, motoserra,
rozadora, tendido de mangueiras, ...).
- Ocuparase de levar a cabo as obras de construción, mellora e mantemento de infraestruturas da defensa contra
incendios.
- Segundo as necesidades do servizo, en ausencia do/da Peón/a Condutor/a e o/a Xefe/a de Brigada e con
autorización do Servizo de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais poderá conducir os vehículos
dedicados ao transporte das brigadas e materiais do servizo.
- Utilizará a maquinaria e apeiros de manexo manual propio das tarefas encomendadas de defensa contra
incendios.
- Auxiliará ao/á Condutor/a de motobomba se fora necesario.
- En todo caso obedecerá as ordes do/da Xefe/a de Brigada e da superioridade competente.
- Observará e cumprirá as normas de seguridade e prevención de riscos laborais.
- Participará na execución de queimas controladas.
- Aqueloutras tarefas que se van desenvolver tanto no ámbito da extinción como no da prevención segundo as
necesidades que en cada momento sexan prioritarias.
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6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1.-As solicitudes para tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante instancia dirixida ao Sr. Alcalde, en
modelo que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación (Anexo II), nas que se fará constar que se reúnen
todos e cada un dos requisitos establecidos na base novena desta convocatoria.
2.- Os aspirantes con algunha diversidade funcional terán que indicalo na solicitude, acompañada da
correspondente documentación acreditativa. Así mesmo, terán que solicitar as posibles adaptacións de tempo e
medios para a realización dos exercicios nos que esta adaptación sexa necesaria.
3.-As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello do Valadouro no prazo de cinco (5) días hábiles
contados dende o día seguinte da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Tamén
se poderán presentar na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/15, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas; neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante
fax (982 574303) durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias
4.- A solicitude irá acompañada da seguinte documentación:
- Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo.
- Relación dos méritos que aleguen para a súa avaliación na fase de concurso, que se acompañará da
documentación orixinal (ou fotocopias autenticadas) acreditativa dos mesmos.
Non se terán en conta nin serán valorados aqueles méritos que non estean acreditados na forma indicada.
Tampouco se terán en conta aqueles méritos que non se acrediten suficientemente no momento de rematar o
prazo de presentación de instancias.
Para que teñan validez neste proceso selectivo, tódolos documentos que se presenten deberán estar expedidos
nalgunha das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de Galicia (galego ou castelán). No caso de tratarse de
documentos expedidos noutras Comunidades Autónomas do Estado Español, para que teñan validez deberán
estar redactados en lingua castelá ou traducidos polo organismo competente da respectiva Comunidade.
Tratándose de documentos expedidos nun país estranxeiro, deberán estar traducidos, validados e apostilados
pola correspondente oficina diplomática española ou organismo competente.
Os aspirantes que non posúan a nacionalidade española e sexan nacionais dun Estado Membro da Unión
Europea, con dereito a participar nalgún proceso selectivo, deberán presentar unha fotocopia do Pasaporte ou
documento que acredite a súa identidade e nacionalidade. De ser o caso, tamén presentarán os documentos que
confirmen o vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo dunha persoa nacional doutro
Estado co que teña o dito vínculo. Así mesmo, deberán achegar unha declaración xurada ou promesa de dita
persoa de que non está separado de dereito do seu cónxuxe e, ser o caso, do feito de que o aspirante vive ás
súas expensas ou de que está ao seu cargo.
Os demais aspirantes estranxeiros, xunto coa fotocopia do seu Pasaporte en vigor, deberán acompañar copia do
documento que acredite que están habilitados a residir e a poder acceder sen limitación ao mercado laboral en
España.
Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderase que os interesados aceptan e
acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria.
Non poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas que teñan prestado servizos no Concello do
Valadouro con carácter temporal por un período de 21 meses nos últimos 27 meses, con independencia de que
a relación laboral tivera ou non continuidade en dito período.
7.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
7.1. Rematado o prazo para presentalas instancias, o Alcalde ditará resolución no prazo máximo de dous días
hábiles que conterá:
-a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos, con indicación, se é o caso, das causas de exclusión.
-a designación do tribunal cualificador e a data da súa constitución
-a data, hora e lugar en que se realizará a valoración de méritos.
Esta resolución publicarase de xeito íntegro no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web.
7.2. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, contado desde o seguinte ao da
publicación da antedita resolución, para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos.
7.3. Transcorrido o prazo de subsanación, as reclamacións, se as houbera, serán aceptadas ou rexeitadas
mediante resolución pública de Alcaldía, publicada no taboleiro de anuncios, aprobando a lista definitiva de
admitidos e excluídos.
7.4. De non haber excluídos ou se non se presentaran reclamacións, a lista provisional elevarase a definitiva
automaticamente.
7.5. Contra a resolución do alcalde pola que se declaren definitivamente excluídos do proceso selectivo, o
interesado poderá interpoñer recurso de reposición no prazo de un mes a contar dende o día seguinte á
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publicación no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web da devandita resolución, ou ben directamente
o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses dende a citada data. Non se poderá interpoñer
recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o recurso de reposición ou se producise a
súa desestimación presunta.
7.6. A inclusión dos aspirantes nas listas de admitidos non supón, en ningún caso, o recoñecemento por parte
desta Administración Municipal de que aqueles reúnen os requisitos esixidos para ser contratados, requisitos
que se deberán acreditar segundo o establecido na base 6ª.
8.- DURACIÓN DO CONTRATO: 3 meses a contar dende a sinatura do contrato.
9.- REQUISITOS INDISPENSABLES.
a) Estar en posesión do Certificado de escolaridade, certificado de estudos primarios ou equivalente.
b) Deberá aportar autorización para realizar a proba física de esforzo que deberán realizar xunto co
recoñecemento médico previo á contratación (Anexo I das presentes bases).
Non poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas que teñan prestado servizos no Concello de O
Valadouro con carácter temporal por un período de 21 meses nos últimos 27 meses, con independencia de que
a relación laboral tivera ou non continuidade en dito período.
10. NIVEL DE GALEGO ESIXIDO: CELGA 2.
11.- SISTEMA SELECTIVO: CONCURSO-OPOSICIÓN
11.1. FASE DE OPOSICIÓN.
Valorarase cun máximo de 30 puntos.
Constará das seguintes probas:
11.1.1.- Proba práctica.
Os aspirantes deberán presentarse para a realización do exercicio provistos do DNI ou dun documento fidedigno
acreditativo da súa identidade, a xuízo do Tribunal de selección.
Consistirá na realización dunha proba de aptitude profesional encamiñada a demostrar a capacidade da persoa
para a realización das funcións do posto de traballo enumeradas na Base 5 e na que se valorará a calidade e
rapidez na execución das tarefas e manexo de maquinaria e apeiros así como das especialidades elementais
(mochilas de extinción, retardantes, motoserra, desbrozadora, tendido de mangueiras, etc).
Esta proba é obrigatoria cualificándose ata un máximo de 30 puntos.
11.1.2.- Proba de Galego.
O artigo 51.2 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia establece que:
“[…], para darlle comprimento á normalización do idioma galego nas Administracións Públicas de Galicia e para
garantir o dereito ao uso do galego nas relacións coas Administracións Públicas no ámbito da Comunidade
Autónoma, así como a promoción do uso normal do Galego por parte dos poderes públicos de Galicia, nas probas
selectivas que se realicen para o acceso aos postos das Administracións Públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei incluirase un exame de galego, agás para aquelas persoas que acrediten o coñecemento da
lingua galega consonte a normativa vixente. As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o
carácter e, se é o caso, a valoración do coñecemento da lingua galega.”.
A proba consistirá na tradución dun texto en castelán para o galego ou en galego para o castelán.
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase con apto ou non apto.
Os/as aspirantes que acrediten posuír con anterioridade ao día en que remate o prazo de presentación de
solicitudes o nivel de galego esixido nas Bases específicas non terán que realizar esta proba.
11.1.3.- Adaptación de probas aos aspirantes que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
Aqueles aspirantes con discapacidade que se presenten á cota xeral ou a cota reservada a discapacitados
poderán solicitar as adaptacións e axustes razoables e necesarios de tempo e medios para a realización das
probas, debendo facelo constar na solicitude.
Estas adaptacións realizaranse conforme ao establecido na Orde 1822/2006, de 9 de xuño pola que se
establecen criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao
emprego público de persoas con discapacidade.
11.2.- FASE DE CONCURSO.
Rematada a fase de oposición, procederase a realizar a fase de concurso aos/ás aspirante/s.
11.2.1.- Baremo de méritos. O Tribunal puntuará os méritos acreditados polos aspirantes, conforme ao sinalado
no presente baremo:
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A) Experiencia profesional.
Valorarase a experiencia profesional segundo os seguintes criterios ata un máximo de 10 puntos . Acreditarase a
través de certificación oficial de vida laboral actualizada e a copia do contrato ou certificado de empresa en que
consten as tarefas realizadas e a duración.
No suposto de relacións laborais ou de servizo de carácter parcial, o cómputo do tempo da concreta relación
laboral será a que apareza sinalada no Informe de Vida Laboral.
Os servizos prestados como peón de brigada de incendios, ou similar valoraranse a razón de 0,15 puntos por
mes traballado se se prestaron nunha Administración Pública e de 0,07 puntos por mes traballado se se
prestaron nunha empresa privada.
B) Formación: Valorarase ata un máximo de 10 puntos.
B1) Cursos, xornadas, seminarios, congresos e similares relacionadas coas funcións da posto/función á
que se opta:
Os cursos de formación relacionados coa protección do ecosistema e efectos do lume, comportamento do lume,
técnicas de extinción, apertura dunha liña de defensa, mantemento de ferramentas, manexo da emisora,
seguridade e en xeral de protección de incendios valoraranse segundo a seguinte táboa:
TIPO DE CURSOS
Asistencia.
Aproveitamento.

PUNTUACIÓN POR HORA
0,035
0,070

A puntuación máxima neste apartado será de 9 puntos.
B2) Titulacións académicas:
A puntuación máxima neste apartado será de 1 puntos.
As titulacións académicas, incluídos os master oficiais, sempre que o Tribunal considere que están relacionados
coas funcións da praza valoraranse a criterio do Tribunal. Excluírase esta valoración a titulación académica que
se presente ao obxecto de acreditar o requisito de titulación para participar no proceso selectivo.
12.— TRIBUNAL CUALIFICADOR
Os membros do Tribunal Cualificador serán designados polo Sr. Alcalde – Presidente segundo o disposto no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico
do Empregado Público, e en atención ao principio de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros.
A totalidade dos seus membros deberá posuír un nivel de titulación igual ou superior á esixida para o aceso á
praza obxecto desta convocatoria.
Deberá tenderse na súa composición, á paridade entre home e muller.
A pertenza ao mesmo será sempre a título individual non podendo ostentarse esta en representación ou por
conta de ninguén.
Non poderán formar parte do Tribunal os funcionarios ou laborais que realizaran tarefas de preparación de
aspirantes a probas selectivas nos cinco anos anteriores á convocatoria.
O tribunal de selección poderá dispoñer a incorporación de asesores especialistas, para todas ou algunhas das
probas, que colaborarán co órgano de selección exclusivamente no exercicio das súas especialidades técnicas
sen que sexan integrantes do Tribunal, correspondéndolle o asesoramento e ilustración do parecer dos seus
membros.
O tribunal cualificador estará integrado do seguinte feito:
Presidente: Un funcionario de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
Secretario: O da Corporación, funcionario ou persoal laboral. Con voz e voto.
Vogal: Un funcionario de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
En ningún caso poderán formar parte do Tribunal funcionarios interinos ou persoal laboral temporal.
A súa composición farase pública na mesma resolución da Alcaldía pola que se aproba a lista provisional de
admitidos e excluídos.
Os membros do Tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo á autoridade convócante, cando concorra
algunha das circunstancias previstas no art. 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público. Así mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorra algunha das
circunstancias previstas no artigo 24 da lei citada.
O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos seus membros. En todo
caso, será precisa a asistencia do Presidente e Secretario.
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O Tribunal Cualificador queda autorizado para resolver as dúbidas que se presenten e para tomar os acordos
necesarios para a boa orde do proceso selectivo, en todo o non previsto nestas bases.
13.- RECOÑECEMENTO MÉDICO E PROBA FÍSICA DE ESFORZO.
13.1.- Os aspirantes seleccionados estarán obrigados a realizar antes da súa contratación un recoñecemento
médico e unha proba física de esforzo (proba do banco) nos días, horas e lugares que unilateralmente estableza
o Concello de O Valadouro.
13.2.- A non superación do recoñecemento médico ou da proba física de esforzo será causa de non contratación
do traballador/a seleccionado/a.
14.- REALIZACIÓN DUN CURSO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS.
14.1.- Os compoñentes da brigada virán obrigados a realizar un curso teórico-práctico de formación sobre
prevención e defensa contra incendios forestais de 16 horas que será impartido por persoal competente na
materia do curso: enxeñeiro de montes ou enxeñeiro técnico forestal.
14.2.- Co obxecto de perfeccionar e dar continuidade á formación deste persoal, este curso será obrigatorio,
aínda que os seleccionados xa o recibisen en anos anteriores.
14.3.- A non realización do curso de formación suporá o cese do traballador por incumprimento desta base.
14.4.- O Curso de formación versará sobre as seguintes materias coa distribución horaria que se recomenda:
· A defensa contra os incendios forestais en Galicia, 1hora.
· Comportamento do lume. Factores que inflúen na evolución do lume, 1 hora
· Ferramentas, 1 hora.
· Extinción e liquidación, 1,5 horas.
· Conducción de vehículos todoterreo, 0,5 horas
· Seguridade laboral en incendios forestais, 1 hora.
· Primeiros Auxilios, 2 horas.
· Traballo co vehículo motobomba 2,5 horas.
· Liñas de defensa e ferramentas, 2,5 horas.
· EPI e comunicacións, 1 hora.
· Seguridade e saúde e Partes, 1 hora.
· Medios aéreos, embarque e desembarque. Posición de seguridade en descargas, 1 hora.
15.—NORMAS FINAIS
Primeira.- Para todo o non previsto nestas bases, será de aplicación supletoria o establecido na Lei Estatuto
Básico do Empregado Público, na Lei reguladora das Bases do Réxime Local, na Lei de Administración Local de
Galicia, na Lei de medidas para a reforma da Función Publica, na Lei de emprego público de Galicia, no Real
Decreto 896/1991, sobre regras básicas e programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de
selección dos funcionarios da Administración Local, no no Real Decreto 364/1995, polo que se aproba o
Regulamento Xeral de ingreso do Persoal ao Servizo da Administración do Estado e na demais lexislación vixente
que sexa de aplicación.
Segunda.- Agás a convocatoria, os sucesivos actos e comunicacións que se deriven da celebración do proceso
selectivo faranse públicos, exclusivamente, a través do taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na sede
electrónica do Concello.
Terceira.- Tódolos actos administrativos derivados desta convocatoria, así como das actuacións dos tribunais
cualificadores, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei de
procedemento administrativo e normas vixentes concordantes.
A presentación de reclamacións non suspenderá a prosecución do proceso selectivo, salvo que así o decida o
órgano convocante do mesmo.
Cuarta.- Contra as presentes bases e a resolución que as aproba, que pon fin á vía administrativa, poderase
interpoñer RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante o Xulgado Contencioso Administrativo, no prazo de
dous meses, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria.
Con carácter potestativo e previo, poderá interpoñerse RECURSO DE REPOSICIÓN ante o mesmo órgano que
adoptou o acordo de aprobación, no prazo de un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación do
anuncio da convocatoria. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo ata que se
resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.
Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro que estime procedente.
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ANEXO I.
CONSENTIMENTO CON COÑECEMENTO DE CAUSA.
DON ....................................................................................., con D.N.I ............................................., como
parte do proceso de selección de seis PEÓNS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
PARA O CONCELLO DE O VALADOURO COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO MARCO DO PDR DE
GALICIA 2014-2020 COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
(FEADER) entendo que se me pedirá levar a cabo diversas probas para valorar o meu nivel de aptitude biolóxica
en caso de resultar seleccionado.
Entendo que teño liberdade para formular calquera pregunta sobre calquera proba. Se por algún motivo non
poido realizar algunha proba informarei ó administrador.
Existen certos riscos asociados á realización das probas entre eles respostas anormais da tensión arterial ou da
frecuencia cardíaca, trastornos nos latidos cardíacos, desmaios e en casos raros, ataques cardíacos, apoplexía
ou morte.
Posto que o meu estado de saude pode afectar directamente á miña seguridade durante o exercicio, poñerei ó
corrente ó administrador de tódolos meus problemas de saúde. Asimesmo informarei con prontitude sobre
calquera molestia ou dor asociados cunha determinada proba ós administradores.
A inscrición para participar no proceso de selección é voluntaria e entendo que son libre de retirarme de
calquera proba, en calquer momento por razóns de saúde.
Igualmente autorizo ó Concello a realizar todas as probas necesarias para verificar o cumprimento das
condicións de capacidade funcional necesarias para o desenvolvemento do posto de traballo mediante a
realización do pertinente recoñecemento médico incluidas probas de alcoholemia e toxicolóxicas. A información
sobre a miña persoa e estado de saúde resultante de dito recoñecemento terá a consideración de datos de
carácter persoal incorporándose ó expediente de selección e non será revelada a ningún extrano sen a miña
autorización escrita.
Lin e acepto este formulario e dou o meu consentimento escrito para participar neste proceso de selección.
O Valadouro a

de

de 2018.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO.
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ANEXO II (modelo de instancia)
D./D.ª...................................................................................................................................................., con
DNI.............................................................., nado/-a................................................................(data nacemento),
veciño/-a de........................................................................................., con enderezo a efectos de notificación
en..................................................................................................................................................................
teléfono...............................................................,

EXPÓN:

Que desexa ser admitido/-a á proba selectiva de acceso para a cobertura de seis prazas de
□ Peón para o Servizo de prevención e extinción de incendios forestais.

Que coñece e acepta as bases que rexerán para a dita convocatoria, e declara que reúne todos e cada un dos
requisitos esixidos, referidos á finalización do prazo sinalado para a presentación de instancias.
Que achega coa solicitude a seguinte documentación ou xustificantes esixidos polas bases que rexen a
convocatoria así como os xustificantes dos méritos alegados:
(relación de documentación esixida e de méritos alegados)

Polo tanto SOLICITA:

Que se teña por presentada a correspondente solicitude no prazo establecido e se lle admita a tomar parte nas
probas selectivas para o/os posto/s arriba indicado/s.

O Valadouro, .........., de ......................... de 2018
(sinatura)

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DO VALADOURO
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O Valadouro, 29 de xuño de 2018.- O Alcalde, Edmundo Maseda Maseda.
R. 1857

Anuncio
CONVOCATORIA E BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL AO OBXECTO DE CUBRIR, DOUS POSTOS DE PEÓN CONDUTOR PARA O SERVIZO DE
PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS , DO CADRO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL
DO CONCELLO DE O VALADOURO NO MARCO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E O CONCELLO DE O VALADOURO DURANTE OS ANOS 2016, 2017 E 2018,
COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER)
NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020.
Por medio do presente anuncio faise pública a convocatoria e as bases que rexerán a convocatoria para a
contratación de persoal laboral temporal de dous postos de peón condutor para o servizo de prevención e
defensa contra incendios forestais, do cadro de persoal laboral temporal do Concello de O Valadouro no marco
do Convenio de Colaboración subscrito entre a Consellería de O Valadouro durante os anos 2016, 2017 e 2018,
cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no Marco do PDR de
Galicia 2014-2020, aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria e urxente celebrada en data
29 de xuño de 2018.
BASES PARA O PROCESO SELECTIVO AO OBXECTO DE CUBRIR, DOUS POSTOS DE PEÓN CONDUTOR PARA O
SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS , DO CADRO DE PERSOAL LABORAL
TEMPORAL DO CONCELLO DO VALADOURO NO MARCO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO
ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E O CONCELLO DE O VALADOURO DURANTE OS ANOS 2016, 2017
E 2018, COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
(FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020.
1.- OBXECTO DA BASES ESPECÍFICAS: Selección de Persoal Laboral Temporal ao abeiro do artigo 15.1.a) do Real
Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos
Traballadores.
2.- RELACIÓN XURÍDICA: Persoal Laboral temporal (contrato de obra ou servizo determinado)
3.- CARACTERÍSTICAS DO POSTO DE TRABALLO:
3.1.- DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Peón-Condutor
3.2.- GRUPO DE COTIZACIÓN: 10
3.3.- CATEGORIA PROFESIONAL: Peón.
3.4.- TIPO DE XORNADA: Xornada completa (37,5 horas semanais, segundo se reflicte no convenio colectivo de
condicións de traballo do persoal laboral do Concello do Valadouro). A xornada laboral desenvolverase no
horario que demande o servizo e con plena dispoñibilidade, incluíndo nela os traballos en domingos, festivos e
festas locais, así como as quendas de noite necesarias.
3.5.- RETRIBUCIÓNS: O/A Aspirante seleccionado/a percibirá as retribucións establecidas no convenio colectivo
para a regulación das condicións de traballo do persoal laboral ó servizo do concello de O Valadouro co seguinte
desglose bruto mensual:
a) Salario Base: 688.95€
b) Complemento Salarial: 281,53€
c) Parte proporcional Paga Extra: 114,82€.
4.- ADSCRICIÓN: Á brigada de prevención e defensa contra incendios forestais. A cobertura realizase con
carácter excepcional por considera-la urxente e inaplazable dentro do convenio de colaboración subscrito entre
a Consellería do Medio Rural e o Concello de Valadouro (O) para a participación na prevención e defensa contra
incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola
de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.
A Lei 3/2007, do 9 de abril, de Prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, modificada pola
disposición derradeira primeira da Lei 7/2012 do 28 de xuño de Montes establece as medidas preventivas que
faciliten a loita contra o lume e que sirvan así mesmo para a posta en valor da potencialidade produtiva,
ecolóxica e social do monte galego como base do desenvolvemento sustentable do medio rural. O artigo 8
establece que as administracións públicas de Galicia colaborarán entre si e cooperarán nas tarefas de prevención
e loita contra os incendios forestais, achegando os medios materiais, económicos e humanos á súa disposición.
Os incendios forestais son unha amenaza que afecta hoxe en día, de xeito xeral, non só o patrimonio forestal
público ou privado (tanto montes de particulares, montes veciñais en man común e montes de varas) senón
tamén aos recursos naturais e ao mantemento e desenvolvemento da actividade humana no medio rural,
ademais de comprometer a sustentabilidade económica e social de Galiza o que require o compromiso de todas
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as Administracións, en particular a autonómica e local e o conxunto da cidadanía . Compre pois, un enfoque
global na actuación preventiva ante os incendios forestais, de xeito que as medidas que se implementen
abrangan todo o territorio aínda que, para unha maior eficacia do uso dos recursos, hai que priorizar as zonas
clasificadas polo Goberno galego como de medio e alto risco de acordo cos seus plans de prevención e defensa
contra incendios forestais. En todo caso, cómpre lembrar que todas as entidades locais de Galicia, segundo o
disposto na orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio
forestal, están declarados de alto ou medio risco de incendio, polo que poden ser obxecto de financiación con
FEADER.
A brigada integrarase no dispositivo de emerxencias do Distrito Forestal onde se situe a entidade local,
priorizando a actuación da brigada na extinción de incendios forestais respecto de outros traballos, segundo o
disposto no artigo 47 da Lei 43/2003, de montes e no artigo 48.6 da Lei 3/2007, de prevención e defensa
contra os incendios forestais. Así mesmo, cando concorran razóns extraordinarias de emerxencia, o órgano
autonómico poderá decidir a mobilización destes medios fora do seu termo municipal, conforme ó previsto no
PLADIGA no que expresamente se prevé como se producirá a coordinación en tales supostos.
A integración no dispositivo do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais realizarase baixo o
mando único descrito no PLADIGA. Os traballos de extinción serán marcados sempre por persoal do Servizo de
Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais ao responsable da brigada. A brigada debe en todo momento
colaborar e coordinarse co despregue de medios do Distrito Forestal.
A brigada asemade das labores de extinción que lle poidan ser encomendadas levará a cabo labores de
prevención de incendios forestais encamiñadas a diminuir o risco de propagación e minorar os danos dos
incendios forestais no caso de producirse. Estes traballos consistirán na roza, rareo e eliminación de restos nos
tres meses de operatividade da brigada e desenvolveranse en vías e camiños forestais, áreas cortalumes ou nas
súas faixas de xestión da biomasa de titularidade municipal, ou en superficies sobre as cales a entidade local
teña cesión de aproveitamento, uso e/ou disfrute realizada por parte das persoas responsables de acordo co
artigo 21 ter da lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia ou
superficies de propietario descoñecido, previa acreditación de dita condición. Todo elo cando non sexa posible a
mecanización de ditos traballos.
5.- FUNCIÓNS DO POSTO DE TRABALLO:
Segundo o PLADIGA 2016 son as seguintes:
- Coñecemento básico da loita contra incendios forestais.
- Coñecemento xeral dos medios que usa a brigada.
- Coñecemento e práctica das especialidades elementais (mochilas de extinción, retardantes, motoserra,
rozadora, tendido de mangueiras ...).
-Utilizará a maquinaria e apeiros de manexo manual propio das tarefas encomendadas de defensa contra
incendios.
- En todo caso obedecerá as ordes do/da Xefe/a de Brigada.
- Ocuparase de levar a cabo as obras de construción, mellora e mantemento de infraestruturas da defensa contra
incendios.
- Conducirá os vehículos dedicados ao transporte das brigadas e materiais do servizo.
-Dirixirá e participará no tendido de mangueira na ausencia do/da Xefe/a de Brigada.
- Manexará o portófono.
- Utilizará a maquinaria e apeiros de manexo manual propio das tarefas encomendadas de defensa contra
incendios.
- Participará na execución de queimas controladas.
- Observará e cumprirá as normas de seguridade e prevención de riscos laborais.
- Substituirá ao/á Xefe/a de Brigada en caso de ausencia.
- Aqueloutras tarefas que se van desenvolver tanto no ámbito da extinción como no da prevención segundo as
necesidades que en cada momento sexan prioritarias.
6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1.-As solicitudes para tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante instancia dirixida ao Sr. Alcalde, en
modelo que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación (Anexo II), nas que se fará constar que se reúnen
todos e cada un dos requisitos establecidos na base novena desta convocatoria.
2.- Os aspirantes con algunha diversidade funcional terán que indicalo na solicitude, acompañada da
correspondente documentación acreditativa. Así mesmo, terán que solicitar as posibles adaptacións de tempo e
medios para a realización dos exercicios nos que esta adaptación sexa necesaria.
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3.-As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello do Valadouro no prazo de cinco (5) días hábiles
contados dende o día seguinte da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Tamén
se poderán presentar na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/15, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas; neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante
fax (982 574303) durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias
4.- A solicitude irá acompañada da seguinte documentación:
- Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo.
- Copia compulsada do permiso de conducir clase B.
- Relación dos méritos que aleguen para a súa avaliación na fase de concurso, que se acompañará da
documentación orixinal (ou fotocopias autenticadas) acreditativa dos mesmos.
Non se terán en conta nin serán valorados aqueles méritos que non estean acreditados na forma indicada.
Tampouco se terán en conta aqueles méritos que non se acrediten suficientemente no momento de rematar o
prazo de presentación de instancias.
Para que teñan validez neste proceso selectivo, tódolos documentos que se presenten deberán estar expedidos
nalgunha das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de Galicia (galego ou castelán). No caso de tratarse de
documentos expedidos noutras Comunidades Autónomas do Estado Español, para que teñan validez deberán
estar redactados en lingua castelá ou traducidos polo organismo competente da respectiva Comunidade.
Tratándose de documentos expedidos nun país estranxeiro, deberán estar traducidos, validados e apostilados
pola correspondente oficina diplomática española ou organismo competente.
Os aspirantes que non posúan a nacionalidade española e sexan nacionais dun Estado Membro da Unión
Europea, con dereito a participar nalgún proceso selectivo, deberán presentar unha fotocopia do Pasaporte ou
documento que acredite a súa identidade e nacionalidade. De ser o caso, tamén presentarán os documentos que
confirmen o vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo dunha persoa nacional doutro
Estado co que teña o dito vínculo. Así mesmo, deberán achegar unha declaración xurada ou promesa de dita
persoa de que non está separado de dereito do seu cónxuxe e, ser o caso, do feito de que o aspirante vive ás
súas expensas ou de que está ao seu cargo.
Os demais aspirantes estranxeiros, xunto coa fotocopia do seu Pasaporte en vigor, deberán acompañar copia do
documento que acredite que están habilitados a residir e a poder acceder sen limitación ao mercado laboral en
España.
Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderase que os interesados aceptan e
acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria.
Non poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas que teñan prestado servizos no Concello do
Valadouro con carácter temporal por un período de 21 meses nos últimos 27 meses, con independencia de que
a relación laboral tivera ou non continuidade en dito período.
7.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
7.1. Rematado o prazo para presentalas instancias, o Alcalde ditará resolución no prazo máximo de dous días
hábiles que conterá:
-a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos, con indicación, se é o caso, das causas de exclusión.
-a designación do tribunal cualificador e a data da súa constitución
-a data, hora e lugar en que se realizará a valoración de méritos.
Esta resolución publicarase de xeito íntegro no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web.
7.2. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, contado desde o seguinte ao da
publicación da antedita resolución, para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos.
7.3. Transcorrido o prazo de subsanación, as reclamacións, se as houbera, serán aceptadas ou rexeitadas
mediante resolución pública de Alcaldía, publicada no taboleiro de anuncios, aprobando a lista definitiva de
admitidos e excluídos.
7.4. De non haber excluídos ou se non se presentaran reclamacións, a lista provisional elevarase a definitiva
automaticamente.
7.5. Contra a resolución do alcalde pola que se declaren definitivamente excluídos do proceso selectivo, o
interesado poderá interpoñer recurso de reposición no prazo de un mes a contar dende o día seguinte á
publicación no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web da devandita resolución, ou ben directamente
o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses dende a citada data. Non se poderá interpoñer
recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o recurso de reposición ou se producise a
súa desestimación presunta.
7.6. A inclusión dos aspirantes nas listas de admitidos non supón, en ningún caso, o recoñecemento por parte
desta Administración Municipal de que aqueles reúnen os requisitos esixidos para ser contratados, requisitos
que se deberán acreditar segundo o establecido na base 6ª.
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8.- DURACIÓN DO CONTRATO: 3 meses a contar dende a sinatura do contrato.
9.- REQUISITOS INDISPENSABLES.
a) Estar en posesión do certificado de escolaridade, certificado de estudios primarios ou equivalente.
b) Permiso de conducir clase B (deberá aportarse coa solicitude de participación no proceso selectivo).
c) Deberá aportar autorización para realizar a proba física de esforzo que deberán realizar xunto co
recoñecemento médico previo á contratación (Anexo I das presentes bases).
Non poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas que teñan prestado servizos no Concello de O
Valadouro con carácter temporal por un período de 21 meses nos últimos 27 meses, con independencia de que
a relación laboral tivera ou non continuidade en dito período.
10. NIVEL DE GALEGO ESIXIDO: CELGA 2.
11.- SISTEMA SELECTIVO: CONCURSO-OPOSICIÓN
11.1. FASE DE OPOSICIÓN.
Valorarase cun máximo de 30 puntos.
Constará das seguintes probas:
11.1.1.- Proba práctica.
Os aspirantes deberán presentarse para a realización do exercicio provistos do DNI ou dun documento fidedigno
acreditativo da súa identidade, a xuízo do Tribunal de selección.
Consistirá na realización dunha proba de aptitude profesional encamiñada a demostrar a capacidade da persoa
para a realización das funcións do posto de traballo enumeradas na Base 5 e na que se valorará a calidade e
rapidez na execución das tarefas e manexo de maquinaria e apeiros así como das especialidades elementais
(mochilas de extinción, retardantes, motoserra, desbrozadora, tendido de mangueiras, etc).
Esta proba é obrigatoria cualificándose ata un máximo de 30 puntos.
11.1.2.- Proba de Galego.
O artigo 51.2 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia establece que:
“[…], para darlle comprimento á normalización do idioma galego nas Administracións Públicas de Galicia e para
garantir o dereito ao uso do galego nas relacións coas Administracións Públicas no ámbito da Comunidade
Autónoma, así como a promoción do uso normal do Galego por parte dos poderes públicos de Galicia, nas probas
selectivas que se realicen para o acceso aos postos das Administracións Públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei incluirase un exame de galego, agás para aquelas persoas que acrediten o coñecemento da
lingua galega consonte a normativa vixente. As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o
carácter e, se é o caso, a valoración do coñecemento da lingua galega.”.
A proba consistirá na tradución dun texto en castelán para o galego ou en galego para o castelán.
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase con apto ou non apto.
Os/as aspirantes que acrediten posuír con anterioridade ao día en que remate o prazo de presentación de
solicitudes o nivel de galego esixido nas Bases específicas non terán que realizar esta proba.
11.1.3.- Adaptación de probas aos aspirantes que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
Aqueles aspirantes con discapacidade que se presenten á cota xeral ou a cota reservada a discapacitados
poderán solicitar as adaptacións e axustes razoables e necesarios de tempo e medios para a realización das
probas, debendo facelo constar na solicitude.
Estas adaptacións realizaranse conforme ao establecido na Orde 1822/2006, de 9 de xuño pola que se
establecen criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao
emprego público de persoas con discapacidade.
11.2.- FASE DE CONCURSO.
Rematada a fase de oposición, procederase a realizar a fase de concurso aos/ás aspirante/s.
11.2.1.- Baremo de méritos. O Tribunal puntuará os méritos acreditados polos aspirantes,
sinalado no presente baremo:

conforme ao

A) Experiencia profesional.
Valorarase a experiencia profesional segundo os seguintes criterios ata un máximo de 10 puntos . Acreditarase a
través de certificación oficial de vida laboral actualizada e a copia do contrato ou certificado de empresa en que
consten as tarefas realizadas e a duración.
No suposto de relacións laborais ou de servizo de carácter parcial, o cómputo do tempo da concreta relación
laboral será a que apareza sinalada no Informe de Vida Laboral.
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Os servizos prestados como peón condutor de brigada de incendios ou similar valoraranse a razón de 0,15
puntos por mes traballado se se prestaron nunha Administración Pública e de 0,07 puntos por mes traballado se
se prestaron nunha empresa privada.
B) Formación: Valorarase ata un máximo de 10 puntos.
B1) Cursos, xornadas, seminarios, congresos e similares relacionadas coas funcións da posto/función á
que se opta:
Os cursos de formación relacionados coa protección do ecosistema e efectos do lume, comportamento do lume,
técnicas de extinción, apertura dunha liña de defensa, mantemento de ferramentas, manexo da emisora,
seguridade e en xeral de protección de incendios valoraranse segundo a seguinte táboa:
TIPO DE CURSOS
Asistencia.
Aproveitamento.

PUNTUACIÓN POR HORA
0,035
0,070

A puntuación máxima neste apartado será de 9 puntos.
B2) Titulacións académicas:
A puntuación máxima neste apartado será de 1 puntos.
As titulacións académicas, incluídos os master oficiais, sempre que o Tribunal considere que están relacionados
coas funcións da praza valoraranse a criterio do Tribunal. Excluírase esta valoración a titulación académica que
se presente ao obxecto de acreditar o requisito de titulación para participar no proceso selectivo.
12.— TRIBUNAL CUALIFICADOR
Os membros do Tribunal Cualificador serán designados polo Sr. Alcalde – Presidente segundo o disposto no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico
do Empregado Público, e en atención ao principio de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros.
A totalidade dos seus membros deberá posuír un nivel de titulación igual ou superior á esixida para o aceso á
praza obxecto desta convocatoria.
Deberá tenderse na súa composición, á paridade entre home e muller.
A pertenza ao mesmo será sempre a título individual non podendo ostentarse esta en representación ou por
conta de ninguén.
Non poderán formar parte do Tribunal os funcionarios ou laborais que realizaran tarefas de preparación de
aspirantes a probas selectivas nos cinco anos anteriores á convocatoria.
O tribunal de selección poderá dispoñer a incorporación de asesores especialistas, para todas ou algunhas das
probas, que colaborarán co órgano de selección exclusivamente no exercicio das súas especialidades técnicas
sen que sexan integrantes do Tribunal, correspondéndolle o asesoramento e ilustración do parecer dos seus
membros.
O tribunal cualificador estará integrado do seguinte feito:
Presidente: Un funcionario de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
Secretario: O da Corporación, funcionario ou persoal laboral. Con voz e voto.
Vogal: Un funcionario de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
En ningún caso poderán formar parte do Tribunal funcionarios interinos ou persoal laboral temporal.
A súa composición farase pública na mesma resolución da Alcaldía pola que se aproba a lista provisional de
admitidos e excluídos.
Os membros do Tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo á autoridade convócante, cando concorra
algunha das circunstancias previstas no art. 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público. Así mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorra algunha das
circunstancias previstas no artigo 24 da lei citada.
O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos seus membros. En todo
caso, será precisa a asistencia do Presidente e Secretario.
O Tribunal Cualificador queda autorizado para resolver as dúbidas que se presenten e para tomar os acordos
necesarios para a boa orde do proceso selectivo, en todo o non previsto nestas bases.
13.- RECOÑECEMENTO MÉDICO E PROBA FÍSICA DE ESFORZO.
13.1.- Os aspirantes seleccionados estarán obrigados a realizar antes da súa contratación un recoñecemento
médico e unha proba física de esforzo (proba do banco) nos días, horas e lugares que unilateralmente estableza
o Concello de O Valadouro.
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13.2.- A non superación do recoñecemento médico ou da proba física de esforzo será causa de non contratación
do traballador/a seleccionado/a.
14.- REALIZACIÓN DUN CURSO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS.
14.1.- Os compoñentes da brigada virán obrigados a realizar un curso teórico-práctico de formación sobre
prevención e defensa contra incendios forestais de 16 horas que será impartido por persoal competente na
materia do curso: enxeñeiro de montes ou enxeñeiro técnico forestal.
14.2.- Co obxecto de perfeccionar e dar continuidade á formación deste persoal, este curso será obrigatorio,
aínda que os seleccionados xa o recibisen en anos anteriores.
14.3.- A non realización do curso de formación suporá o cese do traballador por incumprimento desta base.
14.4.- O Curso de formación versará sobre as seguintes materias coa distribución horaria que se recomenda:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A defensa contra os incendios forestais en Galicia, 1hora.
Comportamento do lume. Factores que inflúen na evolución do lume, 1 hora
Ferramentas, 1 hora.
Extinción e liquidación, 1,5 horas.
Conducción de vehículos todoterreo, 0,5 horas
Seguridade laboral en incendios forestais, 1 hora.
Primeiros Auxilios, 2 horas.
Traballo co vehículo motobomba 2,5 horas.
Liñas de defensa e ferramentas, 2,5 horas.
EPI e comunicacións, 1 hora.
Seguridade e saúde e Partes, 1 hora.
Medios aéreos, embarque e desembarque. Posición de seguridade en descargas, 1 hora.

15.—NORMAS FINAIS
Primeira.- Para todo o non previsto nestas bases, será de aplicación supletoria o establecido na Lei Estatuto
Básico do Empregado Público, na Lei reguladora das Bases do Réxime Local, na Lei de Administración Local de
Galicia, na Lei de medidas para a reforma da Función Publica, na Lei de emprego público de Galicia, no Real
Decreto 896/1991, sobre regras básicas e programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de
selección dos funcionarios da Administración Local, no no Real Decreto 364/1995, polo que se aproba o
Regulamento Xeral de ingreso do Persoal ao Servizo da Administración do Estado e na demais lexislación vixente
que sexa de aplicación.
Segunda.- Agás a convocatoria, os sucesivos actos e comunicacións que se deriven da celebración do proceso
selectivo faranse públicos, exclusivamente, a través do taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na sede
electrónica do Concello.
Terceira.- Tódolos actos administrativos derivados desta convocatoria, así como das actuacións dos tribunais
cualificadores, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei de
procedemento administrativo e normas vixentes concordantes.
A presentación de reclamacións non suspenderá a prosecución do proceso selectivo, salvo que así o decida o
órgano convocante do mesmo.
Cuarta.- Contra as presentes bases e a resolución que as aproba, que pon fin á vía administrativa, poderase
interpoñer RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante o Xulgado Contencioso Administrativo, no prazo de
dous meses, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria.
Con carácter potestativo e previo, poderá interpoñerse RECURSO DE REPOSICIÓN ante o mesmo órgano que
adoptou o acordo de aprobación, no prazo de un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación do
anuncio da convocatoria. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo ata que se
resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.
Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro que estime procedente.
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ANEXO I.
CONSENTIMENTO CON COÑECEMENTO DE CAUSA.
DON ......................................................................................, con D.N.I ............................................., como
parte do proceso de selección de dous PEÓNS CONDUTORES DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTAIS PARA O CONCELLO DE O VALADOURO COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO
MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020 COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) entendo que se me pedirá levar a cabo diversas probas para valorar o
meu nivel de aptitude biolóxica en caso de resultar seleccionado.
Entendo que teño liberdade para formular calquera pregunta sobre calquera proba. Se por algún motivo non
poido realizar algunha proba informarei ó administrador.
Existen certos riscos asociados á realización das probas entre eles respostas anormais da tensión arterial ou da
frecuencia cardíaca, trastornos nos latidos cardíacos, desmaios e en casos raros, ataques cardíacos, apoplexía
ou morte.
Posto que o meu estado de saude pode afectar directamente á miña seguridade durante o exercicio, poñerei ó
corrente ó administrador de tódolos meus problemas de saúde. Asimesmo informarei con prontitude sobre
calquera molestia ou dor asociados cunha determinada proba ós administradores.
A inscrición para participar no proceso de selección é voluntaria e entendo que son libre de retirarme de
calquera proba, en calquer momento por razóns de saúde.
Igualmente autorizo ó Concello a realizar todas as probas necesarias para verificar o cumprimento das
condicións de capacidade funcional necesarias para o desenvolvemento do posto de traballo mediante a
realización do pertinente recoñecemento médico incluidas probas de alcoholemia e toxicolóxicas. A información
sobre a miña persoa e estado de saúde resultante de dito recoñecemento terá a consideración de datos de
carácter persoal incorporándose ó expediente de selección e non será revelada a ningún extrano sen a miña
autorización escrita.
Lin e acepto este formulario e dou o meu consentimento escrito para participar neste proceso de selección.
O Valadouro a de

de 2018.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO.
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ANEXO II (modelo de instancia)

D./D.ª...................................................................................................................................................., con
DNI............................................................., nado/-a ............................................................(data nacemento),
veciño/-a de........................................................................................, con enderezo a efectos de notificación
en.................................................................................................................................................................
teléfono...............................................................,

EXPÓN:

Que desexa ser admitido/-a á proba selectiva de acceso para a cobertura de duas prazas de
□ Peón condutor para o Servizo de prevención e extinción de incendios forestais.

Que coñece e acepta as bases que rexerán para a dita convocatoria, e declara que reúne todos e cada un dos
requisitos esixidos, referidos á finalización do prazo sinalado para a presentación de instancias.
Que achega coa solicitude a seguinte documentación ou xustificantes esixidos polas bases que rexen a
convocatoria así como os xustificantes dos méritos alegados:
(relación de documentación esixida e de méritos alegados)

Polo tanto SOLICITA:

Que se teña por presentada a correspondente solicitude no prazo establecido e se lle admita a tomar parte nas
probas selectivas para o/os posto/s arriba indicado/s.

O Valadouro, .........., de ......................... de 2018
(sinatura)

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DO VALADOURO
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O Valadouro, 29 de xuño de 2018.- O Alcalde, Edmundo Maseda Maseda.
R. 1858

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 3 LUGO
Anuncio
DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social nº 3 de LUGO, HAGO SABER:
Que en el procedimiento de EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 238/2015 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de DOÑA LADISLAVA EMILOVA LYUBENOVA contra EMP. “JOSÉ RODRÍGUEZ VALLINA”, sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado decreto de fecha 25-06-2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
“Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado EMP. “JOSÉ RODRÍGUEZ VALLINA” en situación de INSOLVENCIA, por importe de
5.118,80 EUROS (4.108,00 + 10% + 600,00 de costas), que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial,
una vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que en aplicación del
mandato contenido en el artículo 53.2 de la LRJS, 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: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 2324 en el BANCO SANTANDER debiendo indicar en el
campo concepto, "recurso" seguida del código "31 Social-3 Revisión de resoluciones Secretario Judicial". Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio
con la indicación "recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial". Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. Revisión de
resoluciones Secretario Judicial". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "31 Social-Revisión de
resoluciones Secretario Judicial". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a EMP. “JOSÉ RODRÍGUEZ VALLINA”, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
LUGO, veinticinco de junio de dos mil dieciocho.- LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 1844
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XULGADO DO SOCIAL N.º 3 OURENSE
Anuncio
D/Dª JOSE LUIS ROIG VALDIVIESO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 003 DE OURENSE.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D/Dª RUBEN
GIL RODRIGUEZ contra TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TGSS, MUTUA GALLEGA , INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSS , MAIQUEL ROUCO MEJUTO , DAVID SOENGAS BEN , MURUA
SOCIEDAD CIVIL MURUA SOCIEDAD CIVIL , en reclamación por SEGURIDAD SOCIAL, registrado con el nº
SEGURIDAD SOCIAL 0000110 /2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a MAIQUEL ROUCO MEJUTO, DAVID SOENGAS BEN , MURUA SOCIEDAD CIVIL, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 5/7/2018 a las 10:00 horas, en PBaixa - Sala 3 - Ed. rúa Velazquez, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir 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.
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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del
juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a
través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a MAIQUEL ROUCO MEJUTO, DAVID SOENGAS BEN Y MURUA SOCIEDAD CIVIL, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de
anuncios.
En OURENSE, a dieciocho de junio de dos mil dieciocho.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
R. 1845

Signature Not Verified
Asinado por: null
Data: 05.07.2018 08:00:00 CEST
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