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A cobranza en período voluntario das taxas dos padróns de auga, l¡xo, canon e sum¡do¡ros correspondentes ao

cuarto tr¡mestre do 2021 , terá lugar dende o días 06/05/2022 ao 06/07 /2022 (ambos inclu¡dos).

O cobramento efecturarase nangunhas das seguintes modalidades:

a) Nas dependencias municip¡as de recadación, en horar¡o laboral de luns a venres, de 9 a 14 horas.

b) Mediante o sistema de domic¡l¡ac¡ón bancar¡a, segundo os datos facilitados polos suxe¡tos pas¡vos e que obren
nesta Admin istrac¡ón.

A presente publicación sunirá efectos de notif¡cación colect¡va da liquidac¡ón tributaria, ao amparo do establecido
no c¡tado art¡go 102.3 da Lei xeral Tributar¡a.

Transcorr¡do o prazo de pago en período voluntario, as débedas relativas á auga, lixo e sumidoiros faranse
efectivas pola vía de constr¡nximento e serán esixibles os recargos do perÍodio executivo e xuros de demora que

correspondan, tal como se estipula nos art¡gos 26 e 28 da Le¡ 58/2003, de 17 de decembro, XeralTributaria e, se

é o caso, as custas que se Produzan.

Se o canon da auga non se fixera efectivo no período voluntar¡o sinalado, suporá a ex¡xenc¡a do canon da auga
d¡rectamente ao contribuínte pola vÍa de constrinximento pola Consellería competente en mater¡a de facenda da
xunta de Calicia e, así mesmo, faise saber que a repercus¡ón do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación
económ¡co-ad ministrat¡va ante a xunta Super¡or de Facenda (Consellería de Facenda) no prazo dun mes dende que
se entenda producida a notif¡cac¡ón med¡ante o padrón.

Gu¡t¡r¡2, 5 de maio de 2022.- A Alcaldesa, [4arÍa Sol Morandeira Morandeira.

R. I174

LUCO

Anuncio

DECRETO 4958/2022 de O9/O5/2022

llma. Sra. DONA MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, Tta. de Alcaldesa-Delegada da Área de Gobernanza:
Economía e Recursos Humanos do Excmo. Concello de Lugo.

Visto que a Xunta de Coberno Local, na ses¡ón ordinaria celebrada o día 4 de ma¡o de 2022, adoptou, entre outros,
O ACOdO 9/250 APROBACIÓN DAS BA5E5 ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO COMO
FUNCIONARIO/A INTER¡NO/A DUN/HA TECNICO/A MUNICIPAL DE PROXECTOS E FINANCIACIÓN EUROPEA (CRUPO

Ar),
Esta Concelle¡ra, en base ás atr¡buc¡óns reservadas por acordo no 28/452 da Xunta de Goberno Local celebrada en
sesión ordinaria do dia17/07/2019, RESOLVE:

Prime¡ro.- Convocar o proceso select¡vo para o NOMEAMENTO COi¡O FUNCIONARIO INTERINO/A DUN/HA
TECNlco/A MUNIcIPAL DE PRoxECTos E FlNANclAclÓN EURoPEA (cRUPo Al ) que se rexerá polas bases xenéricas
para a cobenura inter¡na de prazas de funcionario nos supostos previstos non artigo l0 do Estatuto Bás¡co do
Empregado Público. Estas bases foron aprobadas naxunta de Goberno Localen sesión ordinaria celebrada ou nove
de xullo de dous mil o¡to e publicadas non Boletín Oficial dá Provinc¡a de Lugo de data 24 de xullo de 2008 e foron
modificadas polo acordo no 7/378 adoplado pola Xunta de Goberno Local na sesión celebrada ou 27.06.2012 e
publicado non BOP no l7l de 26 de xullo de 2012 así como polas bases especÍf¡cas aprobadas por acordo 9/250
da Xunta de Coberno Local deste Concello adoptado na súa sesión do 04.05.2022, que seguidamente se
transcr¡ben:

BASES DO PROCESO SELECIIVO PARA O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DUN/HA TÉCNICO/A
MUNICIPAL DE PROXECTOS E F¡NANCIAMENTO EUROPEO (GRUPO AI )

I o oBxEcTo DA coNvocAfoRtA:
O nomeamento como funcionario/a interino/a dun/ha Técn¡co/a (crupo Al), que se ocupará da adaptación das
especial¡dades referentes na tramitación dos procedementos admin¡strativos, na contratac¡ón públ¡ca, nos
convenios ad m in ¡strativos, nas subvenc¡óns, e nalgunhas técn¡cas de colaboración público-privada, atendendo ao
recollido expresamente como obr¡9a no Plan de recuperación, transformación e res¡l¡encia (PRTR) - Next
Generat¡on, así como o labor de seguimento e control da devandita adaptac¡ón e tramitación en relación co PRTR.
Adema¡s, tamén serán funcións deste técn¡co/a: a real¡zación de tarefas de presentación, xest¡ón, execución e
xust¡f¡cac¡ón dos d¡ferentes proxectos financiados polas d¡versas adm¡nistrac¡óns públ¡cas; a elaboración de
documentos, asÍ como informes relacionados cos expedientes correspondentes, relativos aos sistemas de xestión
introduc¡dos polo PRTR; a colaboración na elaboración e redacc¡ón de candidaturas para optar a prem¡os, mencións
ou sim¡lares; a colaboración nas d¡ferentes fases da implantac¡ón da Axenda Urbana no munic¡pio de Lugo, plan
de.acción enm¡rcado na Agenda Urbana Española e denominado: 'LUGO CIDADE VERDE,,; a participa¡ión na
redacción de plans estratéxicos, así como na elaborac¡ón e confecc¡ón de d¡ferentes estudos socioecoáómicos e
de desenvolvemento local; a redacción de documentos tales como declaracións de conflitos de intereses (DACI), e
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real¡zación dos cuestionarios de avaliación, non só no relativo ao Plan de medidas antifraude, senón todos aqueles
derivados pola esixencia do PRTR.

O nomeamento como funcionario/a interino,/a realizarase por un período de tres anos, prorrogable por un ano
máis.

20 REOUISITOS DOS/AS ASPIRANTES:

As persoas aspirantes deberán reun¡r os requ¡s¡tos que a continuac¡ón se s¡nalan na data de finalización do prazo
de presentación de instanc¡as, tendo en conta que no prazo de correcc¡ón de defectos unicamente poderá
corr¡xirse o requis¡to da non presentación do DNI e da titulac¡ón.

Para ser admitido a esta convocatoria, as persoas aspirantes deberán reunir, na data na que final¡ce o prazo de
presentación de ¡nstancias, os seguintes requis¡tos:

l.- Ser español/a ou nac¡onal dos demais estados membros da Unión Europea, Así mesmo, poderán partic¡par no
proceso select¡vo os/as estranxeiros/as que reúnan a condición de cónxuxes de españo¡s ou de nac¡ona¡s doutros
estados membros da Un¡ón Europea, sempre que non estean separados de dere¡to, e os seus descendentes e os
do seu cónxuxe menores de 21 anos ou maiores que vivan ás súas expensas. As mesmas regras aplicaranse, se é
o caso, ás persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados ¡nternac¡onais celebrados pola comun¡dade
Europea e ratificados por España, nos que sexa de aplicación a Iibre circulación de traballadores.

ll.- Estar en posesión do título de licenc¡ado/a en dereito e/ou graduado en dereito.

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

lV.- Non ter s¡do separado mediante expediente d¡sc¡plinar¡o do servizo de calquera das admin¡stracións públicas
ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comun¡dades autónomas, nin atoparse en inhab¡litación
absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial. No caso de ser nacional doutro
Estado, non atoparse inhabil¡tado ou en situación equ¡valente n¡n ter s¡do sometido a sanc¡ón disciplinaria ou
equ¡valente que imp¡da, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.

V.- Non padecer enfermidade ou defecto físico que ¡mp¡da ou menoscabe o normal exerc¡cio da función.

30 AMBITO DE PUBLICIOADE:

O anunc¡o de convocatoria farase público no Boletín Of¡cial da Provinc¡a de Lugo. Os sucesivos anuncios en relación
con este proceso publ¡caranse no Tabole¡ro Electrónico do Concello de Lugo.

40 PRAZOS E REOUISITOS DE FORMA NA PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

Prazo de oresentación de instancias: será de quince días hábiles, contados a pan¡r do día seguinte á publicación
desta convocatoria no Eoletín of¡cial da Provinc¡a de Lugo.

Luoar de oresentac¡ón: a presentación de instanc¡as realizarase no Rexistro xeral do Concello ou na forma
establecida no anigo l6 da Le¡ 39/2015, do I de outubro, do procedemento adm¡nistrativo común das
adm¡n¡stracións públicas. As instancias dirixiránselle á Excma. Sra. Alcaldesa do Excmo. Concello de Lu9o, e nelas
farase constar expresa e detalladamente ademais dos datos persoais do sol¡citante que se reúnen todos e cada un
dos requ¡sitos esixidos na base 24.

Documentación oue ha¡ oue presentar xunto coa instanc¡a. As instanc¡as terán que vir acompañadas dos seguintes
documentos:

a.-Fotocop¡a do DNI

b.-Fotocopia da titulac¡ón esix¡da.

c.-Fotocop¡a de toda a documentación que poida serlle puntuada neste proceso.

50 SISTEMA DE SELECC¡ÓN:

Consist¡rá en dúas fases:

PRIMEIRA..

a) Realización dunha proba de caracter teórico - práctica, para a que as persoas aspirantes disporán de 90
minutos. A proba estará relacionada coas tarefas para real¡zar, e versará sobre algúns dos seguintes temas:

Tema I rA Unión Europea. As ¡nst¡tucións da Unión Europea. Procedemento de toma de dec¡s¡óns.

Tema 2: O Plan de recuperación, transformación e res¡lienc¡a do Coberno de España (PRTR). O instrumento europeo
de Recuperación Next 6eneration EU

Tema 3: O Real decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro de 2020, que aproba med¡das urxentes para a
modernización da Adm¡n ¡strac¡ón pública e para a execución do Plan de recuperac¡ón, transformación e resiliencia.

Tema 4: A Orde HFP/'l03O/2021 , do 29 de setembro, pola que se configura o s¡stema de xestión do Plan de

recuperac¡ón, transformación e resil¡enc¡a (PRTR).
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Tema 5: A Orde HFPllO3l/2021 , do 29 de setembro, pola que se establece o procedemento e formato da

información a proporcionar polas entidades do sector público estatal, autonómico e local para o segu¡mento do

cumprimento áe fitos e obxectivos e de execución presupostaría e contable das medidas dos compoñentes do

Plan de recuperación, transformac¡ón e resiliencia (PRTR).

Tema 6: Os plans de medidas antifraude para a xestión dos fondos "Next Ceneration EU"

Tema 7; Contratación pública (l). Directivas comun¡tar¡as en mater¡a de contratac¡ón pública. A lei 9/2017 de

contratos do sector p¿bl¡co. Obxecto e ámbito de aplicac¡ón subxect¡vo e obxectivo. Os contratos do sector
público. Clases de contratos. Configuración xeral da contratación do sector público e elementos estruturais dos

contratos.

Tema 8: Contratación pública (ll). Contratos das admin¡strac¡óns públ¡cas: preparac¡ón dos contratos.
Procedementos de adxudicación. Selecc¡ón do contrat¡sta e adxudicac¡ón dos contratos. Execuc¡ón e modificación
dos contratos. Extinc¡ón dos contratos.

Tema 9: Orqanización e estrutura do Concello de Lugo.

Esta proba s€rá puntuada como máximo con l5 puntos. Deberá a persoa aspirante acadar, ao menos, 7,5 puntos

Esta proba será determinada polo tribunal ¡nmed¡atamente antes da súa celebrac¡ón.

b) Coñecemento da lingua galega.. Esta proba unicamente será obr¡gatoria para o persoal aspirante que non
acredite o título de perfecc¡onamento da lingua galega ou a validac¡ón correspondente, ou estar en posesión do
Celga 4. O exercic¡o de galego para os/as aspirantes que deban real¡zar a proba de coñecemento do idioma galego
cualificarase como apto ou non apto. Os que non o superen quedarán excluídos do proceso select¡vo.

A persoa aspirante que non supere esta fase non pasará á seguinte.

SEGUNDA.-

Baremo de méritos: non terá carácter el¡minatorio nin poderá terse en conta para superar as probas da primeira
fase. O baremo de méritos fíxase do segu¡nte xe¡to.

Máx¡mo: l0 puntos.

a) Exoeriencia orofesional. ata un máx¡mo de 4 ountos:

- Servizos realizados na mesma categoría e posto sim¡lar ao que se convoca na Adm¡nistrac¡ón local, e referidos
ós últ¡mos l0 anos: 0,050 por cada mes completo ou fracción superior a I 5 días. Para acreditar estes traballos os
¡nteresados deberán presentar unha certificación da Administración de que se trate - excepto aqueles aspirantes
que traballaron no Concello de Lugo, os cales un¡camente terán que facelo constar na súa instancia de participación
no proceso selectivo, e non terán que presentar a cert¡ficación á que fa¡ referenc¡a este parágrafo-, onde conste o
tempo traballado na categoría á que se opta. De non presentarse a c¡tada documentac¡ón, ou se presenta outra
d¡ferente á aquí refer¡da, a cualificac¡ón nesta alínea será de 0 puntos.

- Servizos realizados na mesma categoría e posto similar ao que se convoca noutra Adm¡n¡stración pública e
refer¡dos aos últimos l0 anos: 0,025 por cada mes completo ou fracción superior a l5 días. Para acreditar estes
traballos, os ¡nteresados deberán presentar unha certificación da Adm¡n¡strac¡ón de que se trate, onde conste o
tempo traballado na categoría á que se opta. De non presentarse a citada documentación, ou se se presenta outra
diferente á aquí refer¡da, a cualificac¡ón nesta alínea será de 0 puntos.

- Servizos real¡zados na mesma categorÍa e posto s¡milar ao que se convoca na empresa privada e refer¡dos aos
últimos l0 anos: 0,012 puntos por mes. Para acreditar estes traballos, os interesados deberán presentar a vida
laboral, onde conste o tempo traballado na categoría á que se opta, así como cop¡a compulsada do contrato de
traballo subscrito para o efecto. De non presentarse a citada documentac¡ón ou se se presenta outra diferente á
aquí refer¡da, a cualificación nesta alínea será de 0 puntos.

b) Titulac¡ón académ¡ca. ata un máx¡mo d€ I punto:

Pola titulac¡ón académica que se posúa, computarase unicamente o título de ma¡or nivel dos alegados e ata un
máximo de I punto. Non será puntuada a titulación esixida para a praza a que se opta:

A) Título de doutor/a: 'l punto.

B) Titulo de máster universitario: 0,75

C) Título de licenciado,/a, graduado/a, arquitecto/a, enxeñe¡ro/a ou equivalente: 0.5 puntos

D) Titulo de diplomado/a, arquitecto/a técnico/a, aparellador / a, enxeñeiro/a técnico/a: 0.25 puntos.

c) Formación. ata un máx¡mo de 2 ountos:

Por cursos relac¡onados coa actividade que se va¡ desenvolver, impartidos pola Admin¡stración ou homologados,
ata un máximo de 2 puntos. Os cursos, que a xuízo do tr¡bunal, non estean debidamente acreditados ou non
teñan relac¡ón coas funcións propias da praza, non serán puntuados.

-Menos de l5 horasr 0 puntos
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-De '15 a 39 horas: 0,10 puntos

-De 40 a 79 horas: 0,20 puntos

-De 80 a 159 horas: 0,40 puntos

-Má¡s de 160 horas: 0,75 puntos

d) Suoeración de orobas select¡vas en con torias oúblicas. ata un máximo de I ounto:

Valorarase neste apartado a superación de probas select¡vas en convocatorias de opos¡cións efectuadas por
administrac¡óns públicas con dest¡no a cubr¡r prazas en propiedade sempre e cando estas correspondan á mesma
subescala de func¡onarios e grupo ¡gual ou super¡or ao que se sol¡cita a inclus¡ón así como no caso de persoal
laboral a categoría profesional ¡9ual ou super¡or á que se acode.

Por cada proba de oposición superada, a razón de 0,20 puntos.

Para este efecto enténdese por proba de oposición cada unha das que consta a convocator¡a, deberá acreditarse
este apartado mediante certif¡cación expedida polo ente que efectuou a convocatoria que se alega.

e) lnscrición. como d€mandante de emoreoo. ata un máximo de I punto:

Pola ¡nscr¡c¡ón como demandante de emprego nos últimos tres anos, cun máx¡mo de I punto: 0,10 puntos por
cada mes completo. Os aspirantes deberán presentar unha certif¡cación exped¡da po¡o INEM, acred¡tat¡va da citada
¡nscr¡ción e do tempo dela, non tendo validez, para estes efectos, n¡ngunha outra documentac¡ón achegada (non
será admitida como acreditac¡ón nin a tarxeta de demandante de emprego, n¡n a de renovac¡ón, n¡n o cert¡f¡cado
de vida laboral, etc.). De non presentarse a c¡tada cert¡ficación do lNEN4, a cualif¡cac¡ón neste parágrafo será de 0
puntos.

R Coñecemento da linoua oaleoa. cun máx¡mo de I ounto.

Puntuaranse neste apartado os cursos de especialización en linguaxe administrat¡va galega e/ou xurídica.
Outorgarase 0.5 puntos polo curso de nivel medio, e I punto polo curso de nivel superior.

A puntuación f¡nal do proceso select¡vo será a resultante da suma das puntuacións obtidas
na proba teórico-práctica superada, coa suma das puntuacións obtidas na fase de concurso.

De producirse empate na puntuac¡ón, a orde de desempate será a seguinte:

1) Puntuación pola orde dos parágrafos anter¡ores.

2) Solic¡tante de maior idade.

En todos os casos será requ¡sito ¡mprescindible a cop¡a dos documentos que acrediten os méritos que alega o
aspirante. As persoas aspirantes que resulten seleccionadas deberán achegar a documentación orix¡nal para o seu
cotexo, ¡gualmente, a dita documentación poderá ser requir¡da a todos os demais aspirantes en calquera momento
do proceso.

6A TRIEUNAL CUALIFICADOR

O tribunal cual¡ficador estará constituído polos segu¡ntes membros:

Pres¡denta: D.a lsabel Villamor Cabado, xefa do Serv¡zo de Desenvolvemento Local do Concello de Lugo.

Suplente D.a [¡aría Jesús López Vázquez, xefa do Servizo de Fomento do Concello de Lugo.

Voga¡s:

Titular: O. Juan lgnacio Márquez Cacio, Técnico de Administrac¡ón Xeral do Servlzo de Facenda Local do Concello
de Lugo.

Suplente: O. Fernando Prado Rodríguez, Técnico de Administración Xeral do Servizo de Facenda Local do Concello
de Lugo.

Titular: D.a Ana lsabel Sáez Mancebo, xefa do Servizo de Contratación do Concello de Lugo.

Suplente: D.t Ana Tabarés Martínez, Técn¡ca de Admin¡strac¡ón Xeral do Servizo de Contratac¡ón do Concello de
Lugo.

Titular: D. César Castiñeira Muíña, Axente de Emprego do Servizo de Desenvolvemento Local do Concello de Lugo.

Suplente: D.. María Saza Podereux, Técnica de Adm¡n¡stración Xeral do Serv¡zo de lntervención do Concello de
Lugo.

secretario:

T¡tular: D. RafaelJosé del Barr¡o Eerbel, Secretario Xeral do Pleno do Concello de Lugo.

Suplente: D. Justo Díaz Rodríguez, V¡cesecretario do Concello de Lugo.
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Segundo.- Procédase a súa publicación na forma legalmente establecida, facéndose constar que o presente acto
pon f¡n á vía admin¡strat¡va e que contra o mesmo podense interpoñer os seguintes recursos:

- Recurso potestativo de reposic¡ón previsto nos art¡gos ,]23 e 124 da Lei 39/2015, do I de outubro do
Procedemento Adm¡n¡strativo Común das Administrac¡óns Púb¡icas, ante o mesmo órgano que ditou o acto no
prazo DUN MES, contado dende o día seguinte á publicac¡ón desta resolución.

- Recurso contencioso administrativo, nun prazo de OOUS MESES, contados a part¡r do día seguinte á publ¡cación
da presente resolución, ante oxulgadodo Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo de Lugo (artigos 8,25 e 46 da Lei 29/1998,
de l3 de xullo, reguladora da Xurisdicción Contencioso-Admin¡strativa), segundo a redacción dada pola
disposición adicional décimo cuarta da Lei Orgánica l9l2003 de 23 de decembro, de modificac¡ón da Lei Orgánica
6/1985. do l de xullo, do PoderXudicial.

Todo isto sen prexuízo de que po¡da interpoñer calquera outro recurso que estime conveniente
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SOLICITUDE

POSTO AO QUE SE OPTA: NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DUN/HA TECNICO/A
MUNICIPAL DE PROXECTOS E FINANCIAMENTO EUROPEO (GRUPO AI )

b) Titulación académica superior (máximo I punto)

TITULO U N IVERSIDADE Púnto§ por mqr¡tos

(para cubrir pola Adminis.)

DATOS PERSOAIS

C,P Localid ade

Prov¡ncia/País

DNr/ClF Data de nacemento

FORMACIÓN

CELCA 4 (silnon)

Administrac¡ón
pública ou empresa
onde traballou

Posto desempeñado Data

¡n ic¡o

Data

fin

Tempo Total

(meses)

Puiltos' pór
méritos ( para
aubrir pola
Admin.)

c) Formación (máximo 2 puntos)
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Apelidos e nome:

Enderezo:

Teléfono fixol

Teléfono móbil:

e- m ail:

Titulac¡ón académica:

a) EXPERIENCIA PROFESIONAL (MAXIMO 4 puntos):
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De nominac¡ón do curso Admin¡stración
órgano competente

ou

d) SUPERACIÓN DE PROBAS (máx¡mo I punto)

Adm.
convocante

pública Praza Subescala C rupo Proba Nota

e) tNscRtctÓN coMo DEMANDANTES DE EMPREGO (máx¡mo r punto)

Data de inicio Data de fin

f) COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA (MáXiMO I PUNTO)

Cu rso órgano convocante
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Puntos por méritos

(Para cubrir pola Adminis.)

Puntos por
mé ritos
(para cubrir
po la

..Adminis.)

Puntos por méritos (para cubrir
póla Adminsr)

Puntos por méritos (para cubrir
pola Admins.)


