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2.- DITAME FAVORABLE DA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE CULTURA, TURISMO E PROMOCIÓN DA LINGUA
E DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS URBANAS, emitido na sesión celebrada o día 19 de maio de 2022.
Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:
Votos emitidos: 23
- Votos a favor:

23

- Votos en contra:
- Abstencións:

dos Grupos Municipais do Partido Popular, do Partido
Socialista de Galicia-PSOE, do Bloque Nacionalista Galego e de
Ciudadanos Lugo.

0
0

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por unanimidade, ACORDA:
PRIMEIRO.- Aprobar, inicialmente as seguintes tarifas que han de rexer o servizo de autotaxis:
TARIFA 1: Días laborais de 6:00 a 22:00 horas
Baixada de bandeira
Kilómetro percorrido
Hora de espera

3,75 €*
1,03 €
19,71€

*1.700 m ou tempo equivalente

Baixada de bandeira
4,20 €*
Kilómetro percorrido
1,07 €
Hora de espera
19,71€
*1.700 m ou tempo equivalente
TARIFA 3: Servizo nocturno de 22 a 6 horas: sábados, domingos, festivos durante as festas de San Froilán e
os días de Nadal e Ano Novo (de 0 a 24 horas)
Baixada de bandeira
4,80 €*
Kilómetro percorrido
1,39 €
Hora de espera
26,98 €
* 1.700 m ou tempo equivalente
SUPLEMENTOS
Equipaxe (maleta ou bulto)

0,55 €

SEGUNDO.- A vixencia das tarifas aprobadas para o ano 2022, manterase ata a súa modificación polo
procedemento legal e regulamentariamente establecido.
TERCEIRO.- Dar traslado da proposta de modificación das tarifas de taxi presentada pola Asociación Profesional
de Traballadores Autónomos de Autotaxi e Gran Turismo da Provincia de Lugo ás asociacións profesionais de
traballadores e empresarios do taxi e ás de consumidores e usuarios, así como ordenar a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia para que, en trámite de audiencia e información pública e por un prazo de quince días
hábiles, os interesados poidan formular cantas alegacións e suxerencias teñan por conveniente.
CUARTO.- De non presentar alegacións ou suxestións no prazo de audiencia, dar traslado de dita proposta de
modificación das tarifas ó CONSELLO GALEGO DE TRANSPORTES para que en audiencia preceptiva e previa á
aprobación polo Excmo. Concello Pleno, expoña as consideracións que estime pertinentes para a súa posterior
remisión á Dirección Xeral de Comercio da Xunta de Galicia para autorización dos prezos máximos do servizo de
transporte en taxi.
Lugo, 30 de xuño de 2022.- a alcaldesa, Lara Méndez López.
R. 1883

Anuncio
DECRETO
ILMA. SRA. DONA MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, TENENTA DE ALCALDESA DELEGADA DA AREA DE
GOBERNANZA: ECONOMÍA E RECURSOS HUMANOS DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO.
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Á vista de que a Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria, celebrada o día 6 de xullo de 2022, adoptou o
acordo de aprobación das bases de selección para a contratación de persoal para unha “Brigada de prevención e
defensa contra os incendios forestais durante o ano 2022”, que estará constituída por un capataz, tres peóns
e un peón-conductor, por un período de tres meses.
Esta Concellería, en virtude das atribucións conferidas á Alcaldía polo artigo 124 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime Local e tendo en conta o Decreto número 2973/2021 do 16 de abril de 2021,
RESOLVE:
Primeiro.- Convocar o proceso selectivo para a contratación de un capataz, tres peóns e un peón-conductor, que
se rexerá polas bases aprobadas no acordo de Xunta de Goberno Local do 6 de xullo de 2022, que a continuación
se transcriben:
BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A BRIGADA
INCENDIOS FORESTAIS NAS PROPIEDADES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL.

DE PREVENCIÓN DE

1º.- OBXECTO DA CONVOCATORIA:
Estas bases teñen como finalidade o establecemento do sistema, procedemento e baremos das probas que se
aplicarán na selección de persoal laboral temporal, a tempo completo para cubrir as prazas necesarias para a
constitución dunha Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais para o ano 2022, á vista da
proposta do coordinador de protección civil do concello de Lugo para o cumprimento do convenio de colaboración
entre o Concello de Lugo e a Consellería do Medio Rural, na loita contra incendios forestais, que contempla a posta
en marcha dunha BRIGADA DE INCENDIOS e promove a colaboración económica para o cofinanciamento de
actuacións do tipo: Participación na prevención e defensa contra incendios forestais; mediante a actuación de
brigadas contra os incendios forestais, e estará composta polos seguintes membros:
- 1 Xefe de Brigada
- 3 peóns forestais

2º.- TIPO E DURACIÓN DO CONTRATO.
O contrato de traballo será de persoal laboral temporal, na modalidade de contrato por obra ou servizo
determinado a tempo completo.
A duración do contrato será de tres meses.
O réxime xurídico da relación será de carácter laboral, en réxime de dedicación a tempo completo con plena
dispoñibilidade, incluíndo domingos, festivos nacionais, autonómicos e locais, así como as quendas de noite
necesarias.
As persoas que compoñen a brigada realizarán os labores de prevención de incendios forestais, sempre que non
sexan requiridas para a defensa destes, durante cada un dos tres (3) meses de operatividade de cada unha delas.
As persoas que resulten seleccionadas
lexislación vixente.

estran sometidas ao réxime de incompatibilidades que determina a

3º.- REQUISITOS E CONDICIÓNS ESIXIDOS
Os/As aspirantes deberán reunir os requisitos que a continuación se sinalan na data de finalización do
prazo de presentación de instancias, cuxo anuncio será publicado no Boletín Oficial da Provincia de Lugo para
que durante un prazo de 5 días hábiles a contar desde a publicación do anuncio no BOP, tendo en conta que no
prazo de corrección de defectos unicamente poderá corrixirse o requisito da non presentación do DNI, do carné
de conducir B e da titulación.
a) Idade: Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
b) Estar en posesión do permiso de conducir clase B.
c) Titulación esixida /Experiencia
- Para o posto de xefe de brigada: Técnico superior en xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos,
técnico en traballos forestais e conservación do medio natural, ou formación profesional equivalente, ou calquera
outro título que o habilite para o exercicio deste traballo.
Preferiblemente con experiencia/ formación en traballos forestais e silvícolas, prevención de riscos laborais,
coñecemento de primeiros auxilios, etc.
- Para peón forestal, certificado de escolaridade ou equivalente.
Preferiblemente experiencia en manexo de maquinaria agrícola (conducción de tractor), forestal e ferramentas
manuais e experiencia/formación en traballos forestais, silvicultura, prevención de riscos laborais, primeiros
auxilios, etc.
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- Para peón-conductor: Certificado de escolaridade ou equivalente e experiencia en manexo de maquinaria agrícola
(conducción de tractor), forestal e ferramentas manuais e experiencia/ formación en traballos forestais,
silvicultura, prevención de riscos laborais, coñecemento de primeiros auxilios, etc.
d) Nacionalidade: Ser español/a ou nacional dos demais estados membros da Unión Europea. Así mesmo, poderán
participar no proceso selectivo as persoas estranxeiras que reúnan a condición de cónxuxes de españois/las ou
de nacionais doutros estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados/as de dereito, e
os/as seus/súas descendentes e os/as do/a seu/súa 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
internacionais celebrados pola Comunidade Europea e ratificados por España, nos que sexa de aplicación a libre
circulación de traballadores/as.
e) Capacidade: Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas do emprego a que se aspira, non
padecendo enfermidade, nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño
das correspondentes funcións.
A persoa que resulte seleccionada aportará antes da sinatura do contrato certificación médica ou equivalente,
acreditativa de que reúne as condicións físicas necesarias para superar a proba física de esforzo e o recoñecemento
médico que deberá realizar previamente á contratación, para garantir as súas condicións de saúde para o traballo
que vai realizar (a non presentación conlevará a perda do posto de traballo).
No caso de que se teña condición de discapacitado/a, a súa compatibilidade acreditarase coa oportuna
certificación. Os/as aspirantes con discapacidade, farán constar na súa instancia se precisan adaptación para as
probas.

g) Incompatibilidade: Non estar incurso en causas de incompatibilidade de conformidade co disposto na Lei
53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas.
Todos os requisitos deberán estar en posesión do solicitante o día que remato o prazo de presentación de
solicitudes, debendo manterse os mesmos durante o proceso selectivo, de acordo co previsto no artigo 18.2 do
R.d. 364/1995, do 10 de marzo.
4º PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
As instancias solicitando formar parte da presente convocatoria presentaranse no rexistro Xeral desta Corporación
ou na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.
De non presentarse as solicitudes no Rexistro Xeral, e co fin de axilizar os trámites, é aconsellable que os/as
interesados/as, dentro de prazo, remitan por correo electrónico (persoal@lugo.gal), a comunicación da
presentación da solicitude por algún dos medios previstos no referido artigo 16 da Lei 39/2015.
O anuncio de convocatoria farase público no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (en diante BOP). Os sucesivos
anuncios en relación con este proceso, publicaranse no Taboleiro de Anuncios e na páxina web deste Concello.
Prazo de presentación: O prazo de presentación de instancias será de cinco días hábiles, contados a partir do
día seguinte á publicación desta convocatoria no BOP.
Documentación que hai que presentar coa instancia: As instancias terán que vir acompañadas dos seguintes
documentos:
a.- Fotocopia do DNI
b.- Fotocopia do carné de conducir B
c.- Fotocopia da titulación esixida.
d.- Fotocopia de toda a documentación que poida serlle puntuada neste proceso.
e.- Certificado médico que acredite non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o normal exercicio das
súas funcións
5.- ADMISIÓN , RECLAMACIÓNS, SUBSANACIÓN OU EMENDA DE ERROS.
I. Admisión de Aspirantes
Rematado o prazo para presentar as instancias, ditarase Resolución coa lista provisional de admitidos e excluídos
cos especificación do motivo da exclusión.
II. Reclamacións, Subsanación ou emenda de erros
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f) Habilitación: Non estar separado/a do servizo de ningunha Administración Pública en virtude de expediente
disciplinario nin atoparse inhabilitado/a por sentencia firme para o exercicio de funcións públicas. Os/as
aspirantes que non tiveran a nacionalidade española deberán acreditar, igualmente non estar sometidos/as a
sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.
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1. Publicadas as listas de aspirantes provisionais no Taboleiro de Anuncios e na páxina web deste concello, os/as
aspirantes poderán presentar reclamacións as mesmas, en todo caso por escrito, constando a descrición precisa
da reclamación e achegando a documentación en qué se fundamente.
2. as reclamacións deberán ser rexistradas e presentadas de idéntica forma que as solicitudes.
3. Non caben reclamacións para a falta de documentación non achegada no seu momento.
4. dada a urxencia das contratacións o prazo de presentación de reclamacións será de dous días hábiles a partir
do día seguinte á publicación da lista de aspirantes provisionais no Taboleiro de anuncios e na páxina web do
Concello de Lugo.
5. Rematado o prazo de reclamación e/ou de emenda de erros, ditarase resolución aprobando a listaxe de
admitidos e excluídos definitiva, fixando a data de celebración da proba selectiva, e da de galego, de ser o caso,
así como o tribunal de selección, que se publicará no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do Concello. No caso
de non presentarse reclamacións polos/as aspirantes excluídos/as (de existir) a lista terá carácter definitivo.
6.- SISTEMA DE SELECCIÓN:
Consistirá en dúas fases:
A) A proba consistirá na contestación dun cuestionario tipo test de 25 preguntas con 3 opcións. Poderán ser
correctas unha, dúas ou as tres opcións.
A avaliación valorará a resposta correcta con 0,60 puntos e o erro con 0 puntos. Se non se sinala algunha resposta,
valorarase como un erro (0 puntos)
Esta proba terá carácter eliminatorio e puntuarase de 0 a 15 puntos, sendo necesario acadar unha puntuación de
7,5 para superala.
O/a aspirante que non supere esta fase non pasará á seguinte.
Os coñecementos requiridos son os comprendidos no temario seguinte:
Temario de Xefe de Brigada

Tema 2.- Maquinaria e apeiros empregados nos traballos de prevención forestal
Tema 3.– Disposicións mínimas xerais de seguridade e saúde aplicable na prevención de incendios forestais.
Equipos de protección individual.
Tema 4.– Utilización e mantemento dos útiles e ferramentas empregados nos traballos de prevención forestal
Tema 5.– Coñecementos de especies forestais na xestión de biomasa
Tema 6 – Conceptos básicos de topografía. Orientación sobre o terreo.
Tema 7.– Xeografía do Concello de Lugo. Datos xeográficos relacionados coas funcións da categoría.
Tema 8. – Nocións básicas de primeiros auxilios
Temario de peón
Tema 1.– Materiais, útiles e ferramentas empregadas nos traballos de prevención forestal
Tema 2.– Disposicións mínimas xerais de seguridade e saúde aplicable na prevención de traballos forestais.
Equipos de protección individual.
Tema 3.– Utilización e mantemento dos útiles e ferramentas empregados nos traballos de prevención forestal
Tema 4.– Coñecementos de especies forestais na xestión de biomasa
Tema 5.– Xeografía do Concello de Lugo. Datos xeográficos relacionados coas funcións da categoría.
Temario de peón-conductor
Tema 1.– Maquinaria e apeiros empregados nos traballos de prevención forestal
Tema 2.– Disposicións mínimas xerais de seguridade e saúde aplicable na prevención de traballos forestais.
Equipos de protección individual.
Tema 3.– Utilización e mantemento da maquinaría e equipos empregados nos traballos de prevención forestal
Tema 4.– Coñecementos de especies forestais na xestión de biomasa
Tema 5.– Xeografía do Concello de Lugo. Datos xeográficos relacionados coas funcións da categoría.
B) Baremo de méritos: non terá carácter eliminatorio nin poderá terse en conta para superar as probas da fase de
oposición. O baremo de méritos fíxase do seguinte xeito. Máximo: 10 puntos
Baremo de méritos:
a) Experiencia profesional, ata un máximo de 4 puntos:
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- Servizos realizados como peón de brigada de defensa contra incendios forestais na Administración local, con
contratos ou nomeamento feito pola propia Administración local, e referidos ós últimos 10 anos: 0,051 por cada
mes completo ou fracción superior a 15 días. Para acreditar estes traballos, os/as interesados/as deberán
presentar unha certificación da Administración de que se trate -excepto aqueles/as aspirantes que traballaron no
Concello de Lugo, os/as cales unicamente terán que facelo constar na súa instancia de participación no proceso
selectivo, e non terán que presentar a certificación a que fai referencia este parágrafo-, onde conste o tempo
traballado na categoría á que se opta, así como copia compulsada do nomeamento ou contrato de traballo
subscrito para o efecto. De non presentarse a citada documentación, ou se se presenta outra diferente á aquí
referida, a cualificación nesta alínea será de 0 puntos.
- Servizos realizados como peón de brigada de defensa contra incendios forestais noutra Administración pública
distinta da local, con contrato ou nomeamento feito pola propia Administración, e referidos ós últimos 10 anos:
0,023 por cada mes completo ou fracción superior a 15 días. Para acreditar estes traballos os/as interesados/as
deberán presentar unha certificación da Administración de que se trate, onde conste o tempo traballado na
categoría á que se opta, así como copia compulsada no nomeamento ou contrato de traballo subscrito para o
efecto. De non presentarse a citada documentación, ou se se presenta outra diferente á aquí referida, a
cualificación nesta alínea será de 0 puntos.
- Servizos realizados como peón de brigada de defensa contra incendios forestais en empresas públicas ou
privadas e referidos ós últimos 10 anos: 0,012 puntos por mes. Para acreditar estes traballos, os/as interesados/as
deberán presentar a vida laboral, onde conste o tempo traballado na categoría á que se opta, así como copia
compulsada do contrato de traballo subscrito para o efecto. De non presentarse a citada documentación ou se se
presenta outra diferente a aquí referida, a cualificación nesta alínea será de 0 puntos.
b) Titulación:
Capataz

Peóns e peón conductor:
-

Se, a maiores do título que se esixe, estivera en posesión do título de graduado escolar, educación secundaria
obrigatoria, formación profesional de 1º grao, ciclo medio ou equivalente: 0,25 puntos.
Título de bacharelato superior, formación profesional de 2º grao ou ciclo superior ou equivalente: 0,50 puntos.

c) Formación:
Por cursos relacionados coa actividade que se vai desenvolver, impartidos pola Administración ou homologados,
ata un máximo de 2 puntos. Os cursos que, a xuízo do tribunal, non estean debidamente acreditados ou non
teñan relación coas funcións propias da praza, non serán puntuados:
- Menos de 15 horas: 0 puntos
- De 15 a 39 horas: 0,10 puntos
- De 40 a 79 horas: 0,20 puntos
- De 80 a 159 horas: 0,40 puntos
- Máis de 160 horas: 0,75 puntos.
d) Inscrición como demandantes de emprego:
Pola inscrición como demandante de emprego nos últimos tres anos, cun máximo de 1,20 puntos: 0,10 puntos
por cada mes completo. Os/As aspirantes deberán presentar unha certificación expedida polo INEM, acreditativa
da citada inscrición e do tempo dela, non tendo validez, para estes efectos, ningunha outra documentación
achegada (non será admitida como acreditación, nin a tarxeta de demandante de emprego, nin a de renovación,
nin o certificado de vida laboral, etc.). De non presentarse a citada certificación do INEM, a cualificación neste
parágrafo será de 0 puntos.
e) Coñecemento do galego:
Pola realización ou validación, se é o caso, do curso de iniciación á lingua galega ou Celga 3: 0,50 puntos. E pola
realización ou validación, se é o caso, do curso de perfeccionamento da lingua galega ou Celga 4: 1 punto. A
puntuación máxima deste parágrafo será de 1 punto.
O resultado final do proceso selectivo será a suma da proba do parágrafo A (para aqueles/as que superen esta),
co resultado do baremo de méritos.
De producirse empate na puntuación, a orde de desempate será a seguinte:
1) Puntuación pola orde dos parágrafos anteriores.
2) Solicitante de maior idade.
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En todos os casos será requisito imprescindible a copia dos documentos que acrediten os méritos que alega o/a
aspirante. Os/As aspirantes que resulten seleccionados/as deberán aportar a documentación orixinal para o seu
cotexo, igualmente, a dita documentación poderá ser requirida a todos/as os/as demais aspirantes en calquera
momento do proceso.
7.- TRIBUNAL CUALIFICADOR.
De conformidade co establecido no artigo 60 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado
público, a composición dos tribunais cualificadores será a seguinte:
Presidente: Un/ha funcionario/a de igual ou superior titulación á da praza convocada nomeada/o pola Xunta de
Goberno Local, entre persoal de calquera das administracións públicas (local, autonómica ou estatal).
Vogais:
- Tres técnicos ou especialistas de igual ou superior titulación á da praza convocada e da mesma área de
coñecemento, nomeados pola Xunta de Goberno Local, entre persoal de calquera das administracións públicas
(local, autonómica ou estatal).
Secretario/a: Un/ha funcionario/a de igual ou superior titulación á da praza convocada nomeada/o pola Xunta
de Goberno Local, entre persoal de calquera das administracións públicas (local, autonómica ou estatal),
nomeado/a pola Xunta de Goberno Local.
A súa vez será aplicable a Instrución para o funcionamento e actuación dos órganos de selección do Excmo.
Concello de Lugo aprobada por acordo da Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria celebrada día nove de
outubro de dous mil dezanove.
8.- CUALIFICACIÓN FINAL. PROPOSTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR. RELACIÓN DOS CANDIDATOS/AS
SELECCIONADOS/AS.

A partir do día seguinte á publicación no Taboleiro de Anuncios a na páxina web do Concello, os/as aspirantes
disporán dun prazo de 2 días hábiles para alegar contra dita baremación, fundamentándoa nos aspectos que
considere oportunos.
Transcorrido este prazo, o Tribunal cualificador, elevará a definitiva a baremación, e formulará proposta da/das
persoa/s seleccionada/s que obtivesen unha maior puntuación total no proceso selectivo, para que o órgano
competente dite resolución de contratación, cando as necesidades do concello así o requiran e creación dunha
bolsa de reserva.
9.- REALIZACIÓN DA PROBA FÍSICA DE ESFORZO, APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E FORMALIZACIÓN DOS
CONTRATOS.
I. PROBA FÍSICA DE ESFORZO
Os/as as aspirantes seleccionados/as realizarán con caracter previo á formalización do contrato de traballo a
proba física de esforzo e o recoñecemento médico para garantir as súas condicións de saúde para o traballo que
vai realizar.
A non realización da proba física de esforzo conlevará á exclusión da listaxe das persoas seleccionadas ao abeiro
do presente proceso selectivo.
A proba de esforzo será de carácter eliminatorio.
II. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Os/as aspirantes seleccionados/as que superen a proba física de esforzo e o recoñecemento médico deberán
presentar a seguinte documentación:
- Declaración xurada de non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das
Administracións Públicas, nin estar inhabilitado para o exercicio de funcións públicas por sentencia firme.
- Certificación da superación da proba física de esforzo e o recoñecemento médico que garante a óptima condición
de saúde para o traballo a desenvolver (a non presentación conlevará a perda do posto de traballo).
- Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social
- Certificado do número de conta bancaria (IBAN)
III. FORMALIZACIÓN DOS CONTRATOS
A modalidade contractual será un contrato laboral temporal, por obra ou servizo determinado a tempo completo,
regulado polo artigo 15 do Estatuto dos traballadores, co período de proba legalmente establecido.
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Finalizado o procedemento selectivo e establecido polo Tribunal cualificador a orde de preferencia, publicarase a
listaxe das persoas seleccionadas no Taboleiro de anuncios do Concello e na súa páxina web, non podendo
declarar que foron seleccioados/as un número maior de aspirantes que postos de traballo convocados.
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As persoas que resulten seleccionadas estarán sometidas ao réxime de incompatibilidades que determina a
lexislación vixente.
10.- LISTAXE DE RESERVA
Ao remate do proceso selectivo, elaborarase unha listaxe de reserva coas persoas que superaron dito proceso por
orde de puntuación, para a participación na prevención e a defensa contra os incendios forestais.
As persoas que formen parte desta listaxe poderán ser chamadas por rigoroso orde de puntuación para a cobertura
do posto obxecto da convocatoria, polo motivo de renuncia da persoa seleccionada, por impedimento para ser
contratado e outras circunstancias análogas que se poidan producir (baixas, etc.).
11.- PROTECCIÓN DE DATOS.
As persoas aspirantes, mediante a participación no referido proceso, dan o seu consentimento para que a
Administración actuante proceda ao tratamento dos seus datos de carácter persoal para o correcto
desenvolvemento do proceso selectivo, conforme a LOPD 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal e o seu RGPD.
12.- CARÁCTER VINCULANTE DAS BASES.
As presentes Bases desta convocatoria vinculan ao Concello, ós tribunais cualificadores e ás persoas aspirantes
que participen no proceso selectivo convocado.
13.- INCIDENCIAS.
O tribunal queda facultado para resolver cantas dúbidas e incidencias poidan xurdir no desenvolvemento desta
proba selectiva, en todo o non previsto nas bases, así como a interpretación das mesmas.
14.- DISPOSICIÓN FINAL E RECURSOS.

Esta convocatoria, as súas bases e cantos actos administrativos se deriven delas ou da actuación do tribunal,
poderán ser impugnados polos interesados/as nos casos e na forma establecida pola Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
R. 1903

NAVIA DE SUARNA
Anuncio
De conformidade co artigo 181 doR.D. 2/2004, de 5 de Marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais; Artigos 43 a 45 do R.D. 500/90, de 20 de Abril, así como nas Bases de Execución
do vixente Presuposto Xeral Ordinario para 2022, e dada conta que o Pleno da Corporación en Sesión celebrada el
día 9 de xuño de 2022, adoptou acordo de aprobación inicial do Expediente número DOS de Modificación de
Suplemento de Créditos do Presuposto de 2022 con cargo ó Remanente de Tesoureiría do exercicio de 2021, e
que resultou DEFINITIVO ó non presentarse reclamacións durante o plazo de exposición pública, faise constar o
seguinte:
A aprobación do Expediente de Modificación de Créditos dentro del Presuposto Xeral desta Corporación para 2022,
introducindo nos estados de gastos e ingresos, as seguintes modificacións:
APLICACIÓN NO ESTADO DE GASTOS
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

312-60910

Convenio Construción Residencia

307.723,55

454-61920

Acondicionamento Camiños Municipais

200.000,00

1532-61921

Obras Complementarias Rúa A Rampla

452-61923

Obras en Vilela

452-60000
452-60001

Adquisición Finca Barciabel: Área Recreativa
Adquisición Aceña do Medico
TOTAL GASTOS

10.639,57
8.524,50
45.000,00
30.000,00
601.887,62
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As presentes bases entrarán en vigor ao día seguinte da publicación do anuncio no BOP, no Taboleiro de Anuncios
do Concello e na súa páxina web.

