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MINISTERIO DEL INTERIOR

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PONTEVEDRA
Corrección de error

En el BOP de fecha 03-09-2008 nº 170 al final de la relación, pág. 23, se omitió poner: Pontevedra, 18-07-
2008 y la Jefa Provincial de Tráfico, Mª Victoria Gómez Dobarro, número Anuncio 8150 (Sola Andrés,
Mª Isabel y otros).—El Subjefe Provincial de Tráfico, Miguel Rogel Vide. 2008008999

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

AUGAS DE GALICIA

DEMARCACIÓN GALICIA SUR

INFORMACIÓN PÚBLICA

A N U N C I O

Expediente de clave: DH.W36.14814

O Obradoiro de emprego de Monteporreiro, Concello de Pontevedra, con enderezo en R/ Alemania s/n.,
Centro Social de Monteporreiro (baixo) de conformidade co artigo 78 /126 do Regulamento de dominio
público hidráulico, solicita autorización para restauración dunha galería-manancial no Concello de Pon-
tevedra. As obras solicitadas consisten na restauración da galería dun manancial ubicado na marxe es-
querda do río Lérez, a unha distancia mínima de 8 m deste.

O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de vinte (20) días contados a partir do seguin-
te día á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia do presente anuncio, co fin de que os que se
consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de
Pontevedra e nas oficinas do Organismo Autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, sitas na rúa San Salvador, nº 2 - 4º, en Vigo, onde se encontra exposto o expe-
diente para que poida ser examinado por quen o desexe.

Vigo, 30 de xullo de 2008.—O xefe de área de autorizacións e concesións, Alberto Bosquet Herreros.

2008008368

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

DEPUTACIÓN PROVINCIAL
Relación dos contribuíntes que se citan para ser notificados por comparecencia

De acordo co establecido no artigo 112 da lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria,  e intentada
dúas  veces a notificación  do  procedemento que se relaciona sen que fora  posible  practicala, cítase ós in-
teresados que figuran neste anuncio, para que, no prazo de 15 días naturais contados dende o  seguinte ó
desta  publicación,  pasen a retirar en persoa ou mediante representante as  notificacións  derivadas dos
procedementos que se sinalan.

Transcorrido o citado prazo sen a comparecencia, a notificación entenderase producida para tódolos
efectos legais dende o día seguinte ó do vencemento do prazo antes sinalado.

NOME NIF/CIF ANO/APLICACIÓN/CARGO CONCEPTO TOTAL

AGUILERA FUENTES, PILAR 35224838Q 2008 / 422-388.05 / 3 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 63,92 €
AGUILERA FUENTES, PILAR 35224838Q 2008 / 422-388.05 / 16 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 63,85 €
AGUILERA FUENTES, PILAR 35224838Q 2008 / 422-388.05 / 29 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 41,17 €
ALMON BARCIA, Mª DEL PILAR 44087423B 2007 / 511-312.00 / 1113 TAXA POR AUTORIZACIÓN DE OBRAS 39,25 €
ANA JESUS ALVAREZ TATO 76912243J 2008 / 452-343.00 / 15 PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS NA LANZADA 68,00 €
BASF ESPAÑOLA S.L. B08200388 2008 / 712-344.04 / 839 P.P POR PRESTACION DE SERV. DE ANALISE MOURISCADE 29,00 €
CABALEIRO GONZALEZ, ENRIQUE 35316925B 2008 / 511-312.00 / 306 TAXA POR AUTORIZACIÓN DE OBRAS 40,30 €
CARBOVETE 501457569 2008 / 712-344.04 / 871 P.P POR PRESTACION DE SERV. DE ANALISE MOURISCADE 20,60 €
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NOME NIF/CIF ANO/APLICACIÓN/CARGO CONCEPTO TOTAL

CASTRO FONTAN, PILAR 35425811S 2008 / 422-388.05 / 12 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 100,18 €
CASTRO FONTAN, PILAR 35425811S 2008 / 422-388.05 / 25 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 72,04 €
CASTRO FONTAN, PILAR 35425811S 2008 / 422-388.05 / 38 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 57,83 €
CID SUAREZ, EMILIO 34390334K 2008 / 422-388.05 / 7 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 80,93 €
CID SUAREZ, EMILIO 34390334K 2008 / 422-388.05 / 20 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 62,59 €
CID SUAREZ, EMILIO 34390334K 2008 / 422-388.05 / 33 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 57,34 €
COUSO FERVENZA, ROSA 35189820G 2008 / 511-312.00 / 247 TAXA POR AUTORIZACIÓN DE OBRAS 40,30 €
DAIRYCONSULT 816987749 2008 / 712-344.04 / 617 P.P POR PRESTACION DE SERV. DE ANALISE MOURISCADE 32,80 €
DAIRYCONSULT 816987749 2008 / 712-344.04 / 882 P.P POR PRESTACION DE SERV. DE ANALISE MOURISCADE 77,10 €
DIYEGA, S.L. B15878481 2008 / 511-312.01 / 42 TAXA APROVEITAMENTO DOMINIO PÚBLICO PROVINCIAL 142,00 €
EUROVENTO, S.L. B15546328 2008 / 511-312.01 / 39 TAXA APROVEITAMENTO DOMINIO PÚBLICO PROVINCIAL 30,83 €
FRANCISCA PERAL RODRIGUEZ 35214510S 2008 / 452-343.00 / 38 PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS NA LANZADA 68,00 €
GAMIL GANADERA,S.C. G36553824 2007 / 711-344.04 / 1297 P.P POR PRESTACION DE SERV. DE ANALISE MOURISCADE 17,40 €
GARCIA REY, ROSA 35417076C 2008 / 422-388.05 / 9 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 47,89 €
GARCIA REY, ROSA 35417076C 2008 / 422-388.05 / 22 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 43,97 €
GARCIA REY, ROSA 35417076C 2008 / 422-388.05 / 35 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 40,68 €
GAS GALICIA S.D.G., S.A. A15383284 2008 / 511-312.01 / 12 TAXA APROVEITAMENTO DOMINIO PÚBLICO PROVINCIAL 17,00 €
GRANJA GONZALEZ, MARIA JOSE 77404978L 2008 / 712-344.04 / 532 P.P POR PRESTACION DE SERV. DE ANALISE MOURISCADE 18,56 €
ISABEL CEDRON EXPOSITO 76911514C 2008 / 452-343.00 / 16 PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS NA LANZADA 68,00 €
ISABEL CEDRON EXPOSITO 76911514C 2008 / 452-343.00 / 17 PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS NA LANZADA 68,00 €
LIMIA ANDRADE, LUCIANO 34594618L 2008 / 422-388.05 / 6 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 43,20 €
LIMIA ANDRADE, LUCIANO 34594618L 2008 / 422-388.05 / 19 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 42,01 €
LIS CORRAL, MANUELA 35221620E 2008 / 422-388.05 / 5 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 71,13 €
LIS CORRAL, MANUELA 35221620E 2008 / 422-388.05 / 18 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 68,54 €
LIS CORRAL, MANUELA 35221620E 2008 / 422-388.05 / 31 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 57,76 €
LOMBARDIA GUIANCE, JOSE M. 35134730E 2008 / 422-388.05 / 1 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 143,02 €
LOMBARDIA GUIANCE, JOSE M. 35134730E 2008 / 422-388.05 / 27 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 76,24 €
MARIA ASUNCION BLANCO PERAL 35306031L 2008 / 452-343.00 / 34 PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS NA LANZADA 68,00 €
MARIA LOURDES BLANCO FIGUEIRA 76777879S 2008 / 452-343.00 / 31 PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS NA LANZADA 68,00 €
NOVUS DEUTSCHLAND GMBH 113091158 2008 / 712-344.04 / 867 P.P POR PRESTACION DE SERV. DE ANALISE MOURISCADE 357,20 €
PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
CATROMARES, S.L. B36478808 2008 / 511-312.01 / 28 TAXA APROVEITAMENTO DOMINIO PÚBLICO PROVINCIAL 142,00 €
REY MARTINEZ, ROSA 51175780K 2008 / 422-388.05 / 8 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 84,29 €
REY MARTINEZ, ROSA 51175780K 2008 / 422-388.05 / 21 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 76,17 €
REY MARTINEZ, ROSA 51175780K 2008 / 422-388.05 / 34 REINTEGRO VIVIENDAS C.I.P.F. 42,08 €
RITA RODRIGUEZ RABEIRAS 76911310J 2008 / 452-343.00 / 14 PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS NA LANZADA 68,00 €
SAPROGAL A15012180 2008 / 712-344.04 / 853 P.P POR PRESTACION DE SERV. DE ANALISE MOURISCADE 19,02 €
SOUTO RIAL, JOSE 76824418W 2008 / 712-344.04 / 634 P.P POR PRESTACION DE SERV. DE ANALISE MOURISCADE 9,51 €

SUMA IMPORTE 2.945,70 €
Pontevedra, 2 de setembro de 2008.—O Presidente, Rafael Louzán Abal. 2008008991

——————————

O R A L
XESTIÓN TRIBUTARIA E CATASTRAL

A N U N C I O

CONCELLO DE CALDAS DE REIS

Exposición pública e cobranza en voluntaria das taxas e prezos públicos por: Auga +7% IVE, Sumidoiros e
Canon Saneamento do 1º Semestre 2007.

Aprobados pola Dirección deste Organismo Autónomo os Padróns arriba indicados, poranse ó dispor do
público no Concello de CALDAS DE REIS, desde ó día 19 de setembro de 2008 ó 08 de outubro de 2008,
ámbolos dous inclusive (art. 86.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do RXAP e PAC), podendo os intere-
sados, durante dito prazo, examina-los mesmos e presentaren recurso de reposición perante a Dirección do
Organismo Autónomo Provincial de Xestión de Recursos Locais da Deputación Provincial de Pontevedra no
prazo dun mes a contar desde o 9 de outubro de 2008 (art. 14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais).
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De conformidade co previsto no art. 12 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos
24 e 25 do Regulamento Xeral de Recadación, R.D.
939/2005 do 29 de xullo de 2005, comunícaselles ós
contribuíntes afectados que o período voluntario de
cobranza das Taxas indicadas, para o Concello de
CALDAS DE REIS, será do día 19 de setembro do
2008 ó 20 de novembro do 2008, ámbalas dúas
datas inclusive. Tendo en conta que o prazo límite
de ingreso será o día 20 de novembro do 2008 no
horario de caixa de cada entidade bancaria colabo-
radora (art. 19.3 do Regulamento Xeral de Recada-
ción, R.D. 939/2005).

As Taxas deberán satisfacerse, consonte co arti-
go 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recada-
ción (R.D. 939/2005), a través de calquera entidade
bancaria ou na caixa dos Servizos Centrais do
ORAL, empregando os instrumentos de ingreso (re-
cibos) que se enviarán ó domicilio declarado do
contribuínte por correo ordinario. No caso de perda
do devandito instrumento, o obrigado ó pagamento
poderá, ata o día 20 de novembro do 2008, obter un
duplicado na Oficina Periférica de Caldas de Reis
(Rúa Herrería, 1 baixo Edif. Concello -  36650 –
Caldas de Reis. Tlf.- 986 53 00 01), nos Servizos
Centrais (Avd. de Marín, 9 - 36071 – Pontevedra.
Tlf.- 986 85 99 93) ou na Oficina Periférica máis
próxima o seu domicilio.

Os contribuíntes que a 5 de novembro do 2008
non tivesen recibido nos seus domicilios os instru-
mentos de ingreso disporán de prazo ata o 20 de
novembro do 2008 para os solicitar na oficina indi-
cada e efectua-lo pagamento nas entidades banca-
rias ou nos Servizos Centrais, posto que a non re-
cepción non exonera da obriga do pagamento e non
impide a utilización da vía de prema.

O presente anuncio ten carácter de notificación
colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de
decembro, Xeral Tributaria.

O vencemento do prazo en período voluntario,
sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o co-
mezo do procedemento executivo, a percepción da
recarga correspondente e demais conceptos esixi-
bles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei
58/2003 Xeral Tributaria.

Pontevedra, 26 de agosto do 2008.—O Director,
Jesús Javier Fernández Chao. 2008008857

——————

A N U N C I O

CONCELLO DE CAMBADOS

Exposición pública e cobranza en voluntaria das
taxas e prezos públicos por: Recollida Lixo, Le-
treiros, Entrada de Vehículos, Escaparates,
Vados, Elementos de Construción Pechados,
Balcóns, Terrazas e Marquesiñas, Toldos, Para-
mentos e semellantes do 1º Semestre 2008.

Aprobados pola Dirección deste Organismo Au-
tónomo os Padróns arriba indicados, poranse ó dis-

por do público no Concello de CAMBADOS, desde
ó día 19 de setembro de 2008 ó 08 de outubro de
2008, ámbolos dous inclusive (art. 86.2 da Lei
30/1992, de 26 de novembro, do RXAP e PAC), po-
dendo os interesados, durante dito prazo, examina-
los mesmos e presentaren recurso de reposición pe-
rante a Dirección do Organismo Autónomo Provin-
cial de Xestión de Recursos Locais da Deputación
Provincial de Pontevedra no prazo dun mes a con-
tar desde o 09 de outubro de 2008 (art. 14.2 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais).

De conformidade co previsto no art. 12 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos
24 e 25 do Regulamento Xeral de Recadación, R.D.
939/2005 do 29 de xullo de 2005, comunícaselles ós
contribuíntes afectados que o período voluntario de
cobranza das Taxas indicadas, para o Concello de
CAMBADOS, será do día 19 de setembro do 2008 ó
20 de novembro do 2008, ámbalas dúas datas inclu-
sive. Tendo en conta que o prazo límite de ingreso
será o día 20 de novembro do 2008 no horario de
caixa de cada entidade bancaria colaboradora (art.
19.3 do Regulamento Xeral de Recadación, R.D.
939/2005).

As Taxas deberán satisfacerse, consonte co arti-
go 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recada-
ción (R.D. 939/2005), a través de calquera entidade
bancaria ou na caixa dos Servizos Centrais do
ORAL, empregando os instrumentos de ingreso (re-
cibos) que se enviarán ó domicilio declarado do
contribuínte por correo ordinario. No caso de perda
do devandito instrumento, o obrigado ó pagamento
poderá, ata o día 20 de novembro do 2008, obter un
duplicado na Oficina Periférica de Cambados (Rúa
Ourense, 8, 36630 Cambados. Tlf.-986 52 46 00),
nos Servizos Centrais (Avd. de Marín, 9 - 36071 –
Pontevedra. Tlf.- 986 85 99 93) ou na Oficina Peri-
férica máis próxima o seu domicilio.

Os contribuíntes que a 5 de novembro do 2008
non tivesen recibido nos seus domicilios os instru-
mentos de ingreso disporán de prazo ata o 20 de
novembro do 2008 para os solicitar na oficina indi-
cada e efectua-lo pagamento nas entidades banca-
rias ou nos Servizos Centrais, posto que a non re-
cepción non exonera da obriga do pagamento e non
impide a utilización da vía de prema.

O presente anuncio ten carácter de notificación
colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de
decembro, Xeral Tributaria.

O vencemento do prazo en período voluntario,
sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o co-
mezo do procedemento executivo, a percepción da
recarga correspondente e demais conceptos esixi-
bles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei
58/2003 Xeral Tributaria.

Pontevedra, 26 de agosto do 2008.—O Director,
Jesús Javier Fernández Chao. 2008008856
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A N U N C I O

CONCELLO DE CATOIRA

Exposición pública e cobranza en voluntaria das
taxas e prezos públicos por: Auga +7% IVE, Su-
midoiros e Canon Saneamento do 3º Trimestre
2007.

Aprobados pola Dirección deste Organismo Au-
tónomo os Padróns arriba indicados, poranse ó dis-
por do público no Concello de CATOIRA, desde ó
día 19 de setembro de 2008 ó 08 de outubro de
2008, ámbolos dous inclusive (art. 86.2 da Lei
30/1992, de 26 de novembro, do RXAP e PAC), po-
dendo os interesados, durante dito prazo, examina-
los mesmos e presentaren recurso de reposición pe-
rante a Dirección do Organismo Autónomo Provin-
cial de Xestión de Recursos Locais da Deputación
Provincial de Pontevedra no prazo dun mes a con-
tar desde o 09 de outubro de 2008 (art. 14.2 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais).

De conformidade co previsto no art. 12 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos
24 e 25 do Regulamento Xeral de Recadación, R.D.
939/2005 do 29 de xullo de 2005, comunícaselles ós
contribuíntes afectados que o período voluntario de
cobranza das Taxas indicadas, para o Concello de
CATOIRA, será do día 19 de setembro do 2008 ó 20
de novembro do 2008, ámbalas dúas datas inclusi-
ve. Tendo en conta que o prazo límite de ingreso
será o día 20 de novembro do 2008 no horario de
caixa de cada entidade bancaria colaboradora
(art. 19.3 do Regulamento Xeral de Recadación,
R.D. 939/2005).

As Taxas deberán satisfacerse, consonte co arti-
go 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recada-
ción (R.D. 939/2005), a través de calquera entidade
bancaria ou na caixa dos Servizos Centrais do
ORAL, empregando os instrumentos de ingreso (re-
cibos) que se enviarán ó domicilio declarado do
contribuínte por correo ordinario. No caso de perda
do devandito instrumento, o obrigado ó pagamento
poderá, ata o día 20 de novembro do 2008, obter un
duplicado na Oficina Periférica de Vilagarcía (Av.
Dr. Tourón, 48 baixo - 36600 Vilagarcia de Arousa -
Tlf. 986 50 07 00), nos Servizos Centrais (Avd. de
Marín, 9 - 36071 – Pontevedra. Tlf.- 986 85 99 93)
ou na Oficina Periférica máis próxima o seu domi-
cilio.

Os contribuíntes que a 5 de novembro do 2008
non tivesen recibido nos seus domicilios os instru-
mentos de ingreso disporán de prazo ata o 20 de
novembro do 2008 para os solicitar na oficina indi-
cada e efectua-lo pagamento nas entidades banca-
rias ou nos Servizos Centrais, posto que a non re-

cepción non exonera da obriga do pagamento e non
impide a utilización da vía de prema.

O presente anuncio ten carácter de notificación
colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de
decembro, Xeral Tributaria.

O vencemento do prazo en período voluntario,
sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o co-
mezo do procedemento executivo, a percepción da
recarga correspondente e demais conceptos esixi-
bles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei
58/2003 Xeral Tributaria.

Pontevedra, 26 de agosto do 2008.—O Director,
Jesús Javier Fernández Chao. 2008008855

——————

A N U N C I O

CONCELLO DE LALÍN

Exposición pública e cobranza en voluntaria das
taxas e prezos públicos por: Recollida Lixo do 2º
Trimestre 2008.

Aprobados pola Dirección deste Organismo Au-
tónomo os Padróns arriba indicados, poranse ó dis-
por do público no Concello de LALÍN, desde ó día
19 de setembro de 2008 ó 08 de outubro de 2008,
ámbolos dous inclusive (art. 86.2 da Lei 30/1992, de
26 de novembro, do RXAP e PAC), podendo os inte-
resados, durante dito prazo, examina-los mesmos e
presentaren recurso de reposición perante a Direc-
ción do Organismo Autónomo Provincial de Xes-
tión de Recursos Locais da Deputación Provincial
de Pontevedra no prazo dun mes a contar desde o
09 de outubro de 2008 (art. 14.2 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais).

De conformidade co previsto no art. 12 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos
24 e 25 do Regulamento Xeral de Recadación, R.D.
939/2005 do 29 de xullo de 2005, comunícaselles ós
contribuíntes afectados que o período voluntario de
cobranza das Taxas indicadas, para o Concello de
LALÍN, será do día 19 de setembro do 2008 ó 20 de
novembro do 2008, ámbalas dúas datas inclusive.
Tendo en conta que o prazo límite de ingreso será o
día 20 de novembro do 2008 no horario de caixa de
cada entidade bancaria colaboradora (art. 19.3 do
Regulamento Xeral de Recadación, R.D. 939/2005).

As Taxas deberán satisfacerse, consonte co arti-
go 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recada-
ción (R.D. 939/2005), a través de calquera entidade
bancaria ou na caixa dos Servizos Centrais do
ORAL, empregando os instrumentos de ingreso (re-
cibos) que se enviarán ó domicilio declarado do
contribuínte por correo ordinario. No caso de perda



6 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 175 — Miércoles 10 septiembre 2008

do devandito instrumento, o obrigado ó pagamento
poderá, ata o día 20 de novembro do 2008, obter un
duplicado na Oficina Periférica da Comarca do
Deza (Rúa Garda Civil, 26 baixo. 36500 – Lalín.
Tlf. 986 78 04 47), nos Servizos Centrais (Avd. de
Marín, 9 - 36071 – Pontevedra. Tlf.- 986 85 99 93)
ou na Oficina Periférica máis próxima o seu domi-
cilio.

Os contribuíntes que a 5 de novembro do 2008
non tivesen recibido nos seus domicilios os instru-
mentos de ingreso disporán de prazo ata o 20 de
novembro do 2008 para os solicitar na oficina indi-
cada e efectua-lo pagamento nas entidades banca-
rias ou nos Servizos Centrais, posto que a non re-
cepción non exonera da obriga do pagamento e non
impide a utilización da vía de prema.

O presente anuncio ten carácter de notificación
colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de
decembro, Xeral Tributaria.

O vencemento do prazo en período voluntario,
sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o co-
mezo do procedemento executivo, a percepción da
recarga correspondente e demais conceptos esixi-
bles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei
58/2003 Xeral Tributaria.

Pontevedra, 26 de agosto do 2008.—O Director,
Jesús Javier Fernández Chao. 2008008854

——————

A N U N C I O

CONCELLO DE MEIS

Exposición pública e cobranza en voluntaria das
taxas e prezos públicos por: Auga +7% IVE e
Sumidoiros do 2º Semestre 2007.

Aprobados pola Dirección deste Organismo Au-
tónomo os Padróns arriba indicados, poranse ó dis-
por do público no Concello de MEIS, desde ó día 19
de setembro de 2008 ó 08 de outubro de 2008, ám-
bolos dous inclusive (art. 86.2 da Lei 30/1992, de 26
de novembro, do RXAP e PAC), podendo os intere-
sados, durante dito prazo, examina-los mesmos e
presentaren recurso de reposición perante a Direc-
ción do Organismo Autónomo Provincial de Xes-
tión de Recursos Locais da Deputación Provincial
de Pontevedra no prazo dun mes a contar desde o
09 de outubro de 2008 (art. 14.2 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais).

De conformidade co previsto no art. 12 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos
24 e 25 do Regulamento Xeral de Recadación, R.D.
939/2005 do 29 de xullo de 2005, comunícaselles ós
contribuíntes afectados que o período voluntario de

cobranza das Taxas indicadas, para o Concello de
MEIS, será do día 19 de setembro do 2008 ó 20 de
novembro do 2008, ámbalas dúas datas inclusive.
Tendo en conta que o prazo límite de ingreso será o
día 20 de novembro do 2008 no horario de caixa de
cada entidade bancaria colaboradora (art. 19.3 do
Regulamento Xeral de Recadación, R.D. 939/2005).

As Taxas deberán satisfacerse, consonte co arti-
go 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recada-
ción (R.D. 939/2005), a través de calquera entidade
bancaria ou na caixa dos Servizos Centrais do
ORAL, empregando os instrumentos de ingreso (re-
cibos) que se enviarán ó domicilio declarado do
contribuínte por correo ordinario. No caso de perda
do devandito instrumento, o obrigado ó pagamento
poderá, ata o día 20 de novembro do 2008, obter un
duplicado na Oficina Periférica de Vilagarcía (Av.
Dr. Tourón, 48 baixo, 36600 Vilagarcía. Tlf.-986 50
07 00), nos Servizos Centrais (Avd. de Marín, 9 -
36071 – Pontevedra. Tlf.- 986 85 99 93) ou na Ofici-
na Periférica máis próxima o seu domicilio.

Os contribuíntes que a 5 de novembro do 2008
non tivesen recibido nos seus domicilios os instru-
mentos de ingreso disporán de prazo ata o 20 de
novembro do 2008 para os solicitar na oficina indi-
cada e efectua-lo pagamento nas entidades banca-
rias ou nos Servizos Centrais, posto que a non re-
cepción non exonera da obriga do pagamento e non
impide a utilización da vía de prema.

O presente anuncio ten carácter de notificación
colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de
decembro, Xeral Tributaria.

O vencemento do prazo en período voluntario,
sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o co-
mezo do procedemento executivo, a percepción da
recarga correspondente e demais conceptos esixi-
bles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei
58/2003 Xeral Tributaria.

Pontevedra, 26 de agosto do 2008.—O Director,
Jesús Javier Fernández Chao. 2008008853

——————

A N U N C I O

CONCELLO DE MONDARIZ

Exposición pública e cobranza en voluntaria das
taxas e prezos públicos por: Auga + 7% IVE e
Canon Saneamento  do 1º Cuadrimestre 2008.

Aprobados pola Dirección deste Organismo Au-
tónomo os Padróns arriba indicados, poranse ó dis-
por do público no Concello de MONDARIZ, desde ó
día 19 de setembro de 2008 ó 08 de outubro de
2008, ámbolos dous inclusive (art. 86.2 da Lei
30/1992, de 26 de novembro, do RXAP e PAC), po-
dendo os interesados, durante dito prazo, examina-
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los mesmos e presentaren recurso de reposición pe-
rante a Dirección do Organismo Autónomo Provin-
cial de Xestión de Recursos Locais da Deputación
Provincial de Pontevedra no prazo dun mes a con-
tar desde o 09 de outubro de 2008 (art. 14.2 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais).

De conformidade co previsto no art. 12 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos
24 e 25 do Regulamento Xeral de Recadación, R.D.
939/2005 do 29 de xullo de 2005, comunícaselles ós
contribuíntes afectados que o período voluntario de
cobranza das Taxas indicadas, para o Concello de
MONDARIZ, será do día 19 de setembro do 2008 ó
20 de novembro do 2008, ámbalas dúas datas inclu-
sive. Tendo en conta que o prazo límite de ingreso
será o día 20 de novembro do 2008 no horario de
caixa de cada entidade bancaria colaboradora (art.
19.3 do Regulamento Xeral de Recadación, R.D.
939/2005).

As Taxas deberán satisfacerse, consonte co arti-
go 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recada-
ción (R.D. 939/2005), a través de calquera entidade
bancaria ou na caixa dos Servizos Centrais do
ORAL, empregando os instrumentos de ingreso (re-
cibos) que se enviarán ó domicilio declarado do
contribuínte por correo ordinario. No caso de perda
do devandito instrumento, o obrigado ó pagamento
poderá, ata o día 20 de novembro do 2008, obter un
duplicado na Oficina Periférica de Ponteareas (Rúa
Alcalde Daniel Ojea, 5 baixo, 36860 – Ponteareas.
Tlf. 986 64 00 07), nos Servizos Centrais (Avd. de
Marín, 9 - 36071 – Pontevedra. Tlf.- 986 85 99 93)
ou na Oficina Periférica máis próxima o seu domi-
cilio.

Os contribuíntes que a 5 de novembro do 2008
non tivesen recibido nos seus domicilios os instru-
mentos de ingreso disporán de prazo ata o 20 de
novembro do 2008 para os solicitar na oficina indi-
cada e efectua-lo pagamento nas entidades banca-
rias ou nos Servizos Centrais, posto que a non re-
cepción non exonera da obriga do pagamento e non
impide a utilización da vía de prema.

O presente anuncio ten carácter de notificación
colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de
decembro, Xeral Tributaria.

O vencemento do prazo en período voluntario,
sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o co-
mezo do procedemento executivo, a percepción da
recarga correspondente e demais conceptos esixi-
bles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei
58/2003 Xeral Tributaria.

Pontevedra, 26 de agosto do 2008.—O Director,
Jesús Javier Fernández Chao. 2008008852

A N U N C I O

CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN

Exposición pública e cobranza en voluntaria das
taxas e prezos públicos por: Auga +7% IVE e
Sumidoiros do 1º Cuadrimestre 2008.

Aprobados pola Dirección deste Organismo Au-
tónomo os Padróns arriba indicados, poranse ó dis-
por do público no Concello de PAZOS DE BOR-
BEN, desde ó día 19 de setembro de 2008 ó 08 de
outubro de 2008, ámbolos dous inclusive (art. 86.2
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do RXAP e
PAC), podendo os interesados, durante dito prazo,
examina-los mesmos e presentaren recurso de repo-
sición perante a Dirección do Organismo Autóno-
mo Provincial de Xestión de Recursos Locais da
Deputación Provincial de Pontevedra no prazo dun
mes a contar desde o 09 de outubro de 2008 (art.
14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais).

De conformidade co previsto no art. 12 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos
24 e 25 do Regulamento Xeral de Recadación, R.D.
939/2005 do 29 de xullo de 2005, comunícaselles ós
contribuíntes afectados que o período voluntario de
cobranza das Taxas indicadas, para o Concello de
PAZOS DE BORBEN, será do día 19 de setembro
do 2008 ó 20 de novembro do 2008, ámbalas dúas
datas inclusive. Tendo en conta que o prazo límite
de ingreso será o día 20 de novembro do 2008 no
horario de caixa de cada entidade bancaria colabo-
radora (art. 19.3 do Regulamento Xeral de Recada-
ción, R.D. 939/2005).

As Taxas deberán satisfacerse, consonte co arti-
go 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recada-
ción (R.D. 939/2005), a través de calquera entidade
bancaria ou na caixa dos Servizos Centrais do
ORAL, empregando os instrumentos de ingreso (re-
cibos) que se enviarán ó domicilio declarado do
contribuínte por correo ordinario. No caso de perda
do devandito instrumento, o obrigado ó pagamento
poderá, ata o día 20 de novembro do 2008, obter un
duplicado na Oficina Periférica de Ponteareas.
(Rúa Alcalde Daniel Ojea, 5 baixo, 36860 – Pontea-
reas. Tlf.- 986 64 00 07), nos Servizos Centrais
(Avd. de Marín, 9 - 36071 – Pontevedra. Tlf.- 986 85
99 93) ou na Oficina Periférica máis próxima o seu
domicilio.

Os contribuíntes que a 5 de novembro do 2008
non tivesen recibido nos seus domicilios os instru-
mentos de ingreso disporán de prazo ata o 20 de
novembro do 2008 para os solicitar na oficina indi-
cada e efectua-lo pagamento nas entidades banca-
rias ou nos Servizos Centrais, posto que a non re-
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cepción non exonera da obriga do pagamento e non
impide a utilización da vía de prema.

O presente anuncio ten carácter de notificación
colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de
decembro, Xeral Tributaria.

O vencemento do prazo en período voluntario,
sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o co-
mezo do procedemento executivo, a percepción da
recarga correspondente e demais conceptos esixi-
bles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei
58/2003 Xeral Tributaria.

Pontevedra, 26 de agosto do 2008.—O Director,
Jesús Javier Fernández Chao. 2008008851

——————

A N U N C I O

CONCELLO DE O PORRIÑO

Exposición pública e cobranza en voluntaria das
taxas e prezos públicos por: Auga +7% IVE, Su-
midoiros, Saneamento e Canon Saneamento do
4º Trimestre 2006.

Aprobados pola Dirección deste Organismo Au-
tónomo os Padróns arriba indicados, poranse ó dis-
por do público no Concello de O PORRIÑO, desde ó
día 19 de setembro de 2008 ó 08 de outubro de
2008, ámbolos dous inclusive (art. 86.2 da Lei
30/1992, de 26 de novembro, do RXAP e PAC), po-
dendo os interesados, durante dito prazo, examina-
los mesmos e presentaren recurso de reposición pe-
rante a Dirección do Organismo Autónomo Provin-
cial de Xestión de Recursos Locais da Deputación
Provincial de Pontevedra no prazo dun mes a con-
tar desde o 09 de outubro de 2008 (art. 14.2 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais).

De conformidade co previsto no art. 12 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos
24 e 25 do Regulamento Xeral de Recadación, R.D.
939/2005 do 29 de xullo de 2005, comunícaselles ós
contribuíntes afectados que o período voluntario de
cobranza das Taxas indicadas, para o Concello de
O PORRIÑO, será do día 19 de setembro do 2008 ó
20 de novembro do 2008, ámbalas dúas datas inclu-
sive. Tendo en conta que o prazo límite de ingreso
será o día 20 de novembro do 2008 no horario de
caixa de cada entidade bancaria colaboradora (art.
19.3 do Regulamento Xeral de Recadación, R.D.
939/2005).

As Taxas deberán satisfacerse, consonte co arti-
go 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recada-
ción (R.D. 939/2005), a través de calquera entidade
bancaria ou na caixa dos Servizos Centrais do
ORAL, empregando os instrumentos de ingreso (re-

cibos) que se enviarán ó domicilio declarado do
contribuínte por correo ordinario. No caso de perda
do devandito instrumento, o obrigado ó pagamento
poderá, ata o día 20 de novembro do 2008, obter un
duplicado na Oficina Periférica de Porriño. (Rúa O
Pinar, 5, 36400 – Porriño. Tlf.- 986 33 18 17), nos
Servizos Centrais (Avd. de Marín, 9 - 36071 – Pon-
tevedra. Tlf.- 986 85 99 93) ou na Oficina Periférica
máis próxima o seu domicilio.

Os contribuíntes que a 5 de novembro do 2008
non tivesen recibido nos seus domicilios os instru-
mentos de ingreso disporán de prazo ata o 20 de
novembro do 2008 para os solicitar na oficina indi-
cada e efectua-lo pagamento nas entidades banca-
rias ou nos Servizos Centrais, posto que a non re-
cepción non exonera da obriga do pagamento e non
impide a utilización da vía de prema.

O presente anuncio ten carácter de notificación
colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de
decembro, Xeral Tributaria.

O vencemento do prazo en período voluntario,
sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o co-
mezo do procedemento executivo, a percepción da
recarga correspondente e demais conceptos esixi-
bles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei
58/2003 Xeral Tributaria.

Pontevedra, 26 de agosto do 2008.—O Director,
Jesús Javier Fernández Chao. 2008008850

——————

A N U N C I O

CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS

Exposición pública e cobranza en voluntaria das
taxas e prezos públicos por: Auga + 7% IVE, Su-
midoiros e Canon saneamento do 1º Trimestre
2008.

Aprobados pola Dirección deste Organismo Au-
tónomo os Padróns arriba indicados, poranse ó dis-
por do público no Concello de SALCEDA DE CA-
SELAS, desde ó día 19 de setembro de 2008 ó 08 de
outubro de 2008, ámbolos dous inclusive (art. 86.2
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do RXAP e
PAC), podendo os interesados, durante dito prazo,
examina-los mesmos e presentaren recurso de repo-
sición perante a Dirección do Organismo Autóno-
mo Provincial de Xestión de Recursos Locais da
Deputación Provincial de Pontevedra no prazo dun
mes a contar desde o 09 de outubro de 2008 (art.
14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais).

De conformidade co previsto no art. 12 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos
24 e 25 do Regulamento Xeral de Recadación, R.D.
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939/2005 do 29 de xullo de 2005, comunícaselles ós
contribuíntes afectados que o período voluntario de
cobranza das Taxas indicadas, para o Concello de
SALCEDA DE CASELAS, será do día 19 de setem-
bro do 2008 ó 20 de novembro do 2008, ámbalas
dúas datas inclusive. Tendo en conta que o prazo lí-
mite de ingreso será o día 20 de novembro do 2008
no horario de caixa de cada entidade bancaria co-
laboradora (art. 19.3 do Regulamento Xeral de Re-
cadación, R.D. 939/2005).

As Taxas deberán satisfacerse, consonte co arti-
go 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recada-
ción (R.D. 939/2005), a través de calquera entidade
bancaria ou na caixa dos Servizos Centrais do
ORAL, empregando os instrumentos de ingreso (re-
cibos) que se enviarán ó domicilio declarado do
contribuínte por correo ordinario. No caso de perda
do devandito instrumento, o obrigado ó pagamento
poderá, ata o día 20 de novembro do 2008, obter un
duplicado na Oficina Periférica de Tui ( C/ Coruña,
26  - 36700 - Tui. Tlf.- 986 60 09 72), nos Servizos
Centrais (Avd. de Marín, 9 - 36071 – Pontevedra.
Tlf.- 986 85 99 93) ou na Oficina Periférica máis
próxima o seu domicilio.

Os contribuíntes que a 5 de novembro do 2008
non tivesen recibido nos seus domicilios os instru-
mentos de ingreso disporán de prazo ata o 20 de
novembro do 2008 para os solicitar na oficina indi-
cada e efectua-lo pagamento nas entidades banca-
rias ou nos Servizos Centrais, posto que a non re-
cepción non exonera da obriga do pagamento e non
impide a utilización da vía de prema.

O presente anuncio ten carácter de notificación
colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de
decembro, Xeral Tributaria.

O vencemento do prazo en período voluntario,
sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o co-
mezo do procedemento executivo, a percepción da
recarga correspondente e demais conceptos esixi-
bles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei
58/2003 Xeral Tributaria.

Pontevedra, 26 de agosto do 2008.—O Director,
Jesús Javier Fernández Chao. 2008008849

——————

A N U N C I O

CONCELLO DE TUI

Exposición pública e cobranza en voluntaria das
taxas e prezos públicos por: Auga + 7% IVE,
Lixo, Sumidoiros, Aluguer de Contadores + 16%
IVE e Canon saneamento do 3º Trimestre 2007.

Aprobados pola Dirección deste Organismo Au-
tónomo os Padróns arriba indicados, poranse ó dis-
por do público no Concello de TUI, desde ó día 19
de setembro de 2008 ó 08 de outubro de 2008, ám-

bolos dous inclusive (art. 86.2 da Lei 30/1992, de 26
de novembro, do RXAP e PAC), podendo os intere-
sados, durante dito prazo, examina-los mesmos e
presentaren recurso de reposición perante a Direc-
ción do Organismo Autónomo Provincial de Xes-
tión de Recursos Locais da Deputación Provincial
de Pontevedra no prazo dun mes a contar desde o
09 de outubro de 2008 (art. 14.2 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais).

De conformidade co previsto no art. 12 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos
24 e 25 do Regulamento Xeral de Recadación, R.D.
939/2005 do 29 de xullo de 2005, comunícaselles ós
contribuíntes afectados que o período voluntario de
cobranza das Taxas indicadas, para o Concello de
TUI, será do día 19 de setembro do 2008 ó 20 de no-
vembro do 2008, ámbalas dúas datas inclusive.
Tendo en conta que o prazo límite de ingreso será o
día 20 de novembro do 2008 no horario de caixa de
cada entidade bancaria colaboradora (art. 19.3 do
Regulamento Xeral de Recadación, R.D. 939/2005).

As Taxas deberán satisfacerse, consonte co arti-
go 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recada-
ción (R.D. 939/2005), a través de calquera entidade
bancaria ou na caixa dos Servizos Centrais do
ORAL, empregando os instrumentos de ingreso (re-
cibos) que se enviarán ó domicilio declarado do
contribuínte por correo ordinario. No caso de perda
do devandito instrumento, o obrigado ó pagamento
poderá, ata o día 20 de novembro do 2008, obter un
duplicado na Oficina Periférica de Tui. (Rúa Coru-
ña, 26,  36700 – Tui. Tlf.- 986 60 09 72), nos Servi-
zos Centrais (Avd. de Marín, 9 - 36071 – Ponteve-
dra. Tlf.- 986 85 99 93) ou na Oficina Periférica
máis próxima o seu domicilio.

Os contribuíntes que a 5 de novembro do 2008
non tivesen recibido nos seus domicilios os instru-
mentos de ingreso disporán de prazo ata o 20 de
novembro do 2008 para os solicitar na oficina indi-
cada e efectua-lo pagamento nas entidades banca-
rias ou nos Servizos Centrais, posto que a non re-
cepción non exonera da obriga do pagamento e non
impide a utilización da vía de prema.

O presente anuncio ten carácter de notificación
colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de
decembro, Xeral Tributaria.

O vencemento do prazo en período voluntario,
sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o co-
mezo do procedemento executivo, a percepción da
recarga correspondente e demais conceptos esixi-
bles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei
58/2003 Xeral Tributaria.

Pontevedra, 26 de agosto do 2008.—O Director,
Jesús Javier Fernández Chao. 2008008848
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A Y U N T A M I E N T O S
V I G O

A N U N C I O
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 4 de agosto de 2008, adoptou o seguinte acordo, relativo

a aprobación da Relación de Postos de Traballo correspondente ao ano 2008:

1º.—Aprobar a seguinte Relación de Postos de Traballo e Instruccións de Plantilla para o exercizo 2008,
de conformidade cos informes técnicos e xurídicos da Unidade de persoal obrantes no expediente adminis-
trativo nº 18.028/220, así como co informe emitido polo Titular da Asesoría Xurídica Municipal en data 2
de xullo do 2008, aprobando en consecuencia os documentos anexos que forman parte inseparable do pre-
sente acordo, no uso das competencias que ostenta a Xunta de Goberno Local segundo a lexislación vixen-
te, dispoñendo a súa publicación no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra en cumprimento do previs-
to no artigo 74 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público:
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As claves empregadas na Relación de postos de
traballo atribuenselle os seguintes significados:

1) DESTINO

É a unidade administrativa ou o servicio ó que o
posto está adscrito dentro do organigrama da ad-
ministración municipal.

2) CÓDIGO

A cada posto ou grupo de postos con idéntica
denominación, requisitos e características, asígna-
selle un código formado polo código do destino e a
numeración dentro da unidade ou servicio, seguin-
do a orde de niveis (de maior a menor) e dentro de
cada nivel seguindo o importe do complemento es-
pecífico (de maior a menor). Os tres primeiros díxi-
tos expresan, ademáis, a área de actuación asigna-
da a cada unidade ou servicio.

3) DENOMINACIÓN DO POSTO

Utilizanse as denominacións vixentes, aclarán-
doas, a veces, con denominacións complementarias
e substituindo as correspondentes a servicios supri-
midos como Mercados, Planta Incineradora, etc.

4) DOT = DOTACIÓN

Significa o número de postos de traballo que se
agrupan nunha soa liña nos que concorre idéntica
denominación, requisitos e características incluidas
as retribucións complementarias.

5) NIV. C.D.

Reflicta o nivel asignado a cada posto a efectos
da percepción do complemento de destino.

6) C.E.

Reflicta o código do complemento específico
asignado ó posto

7) COD. RET.

Número de tres díxitos indicativo do código re-
tributivo do posto.

8) TP = TIPO DE POSTO

Os postos poden ser singularizados (reflictase
cunha S na columna), cando pola súa denominación
e características diiferencianse dos restantes e non
singularizados (reflíctase cunha N); nos postos de
funcionarios eventuais de confianza ou asesoramen-
to especial consignarase a clave EV na columna.

9) FP = FORMA DE PROVISIÓN

Non se trata da forma de acceder á praza me-
diante proba selectivas (oposición, concurso-oposi-
ción, concurso), senon da forma de provistar postos
de traballo vacantes con personal permanente da
Corporación.

A forma de provisión normal será o concurso (na
clave porase unha C) pero as xefaturas de unidades
ou servicios de nivel 26 ou superior e os postos de
especial responsabilidade e confianza provistaran-
se mediante libre designación (utilizando a clave
LD). A adscripción a postos non singularizados, en-
tendéndose por tales os que non se individualicen
ou distinguan dos restantes postos de traballo polo
seu contido ou condicións específicas para o seu
exercicio, poderán ser adscritos por necesidades do
servicio a outro da mesma natureza, nivel de com-
plemento de destino e específico, por cambio de
adscripción (utilizando a clave CA), segundo o dis-
posto no art. 7 do Decreto 93/91, do 20 de marzo da
Xunta de Galicia, concordante co art. 61 do R.d.
364/95, do 10 de marzo. O persoal eventual o
nomea directamente a Alcaldía (utilízase a clave
NDA).

As convocatorias de concurso ou de libre desig-
nación, efectuaranse con carácter interno, agás que
en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a
outro colectivo de funcionarios.

10) GR = GRUPO

Cada posto se adsribe a un grupo ou dos grupos
consecutivos segundo a clasificación establecida no
art. 76 da Lei7/2007, de 12 de abril, do Estatuto
Básico do Empleado Público y disposición terceira
(subgrupos A1, A2, B, C1, C2 y E, entendendo por
tal o actual grupo D ata que se dicte a normativa
de desarrollo.

11) ESC = ESCALA

Utilizaranse as escalas establecidas para a Ad-
ministración local.

Escala de Funcionarios de Habilitación Nacio-
nal (HN), Escala de Administración Xeral (AG) e
Escala de Administración Especial (AE).

12) CP = CUERPO, SBE = SUBESCALA E CL =
CLASE

Utilizaranse as seguintes claves en cada colum-
na para reflecti-lo corpo, subescala ou clase.

SC = Secretaría primera superior

IT = Intervención – Tesourería superior.

ST = Subescala Técnica Superior Administra-
ción Xeral.

SA = Subescala Administrativa.

AU = Subescala Auxiliar

SU = Subescala Subalterna

TS = Subescala Técnica Superior Administra-
ción Especial

TM = Subescala Técnica Media

TA = Subescala Técnica Auxiliar

PL = Servicios Especiais – Policía Local.



22 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 175 — Miércoles 10 septiembre 2008

SE = Servicios Especiais – Servicio Extinción de
Incendios.

CE = Servicios Especiais – Cometidos Especiais.

13) TITULACIÓN ACADÉMICA

Só se consigna a titulación académica específica
cando é necesaria, ademáis da xenérica correspon-
dente ó grupo ó que o posto está adscrito (enténde-
se implícita).

14) FORMACIÓN ESPECÍFICA

Esíxese para determinados postos cando a natu-
reza do posto de traballo o requira.

15) ST = SITUACIÓN

Nesta columna expresase a relacIón do funcio-
nario co posto de traballo: V = vacante; T = adscrip-
ción permanente e P = adscripción provisional.

16)

Todo os postos se desenvolven en réxime de de-
dicación exclusiva, agás naquele nos que se faga
constar expresamente a compatibilidade.

17)

En canto ás titulacións esixidas para o desen-
volvemento de cada posto as claves serán as se-
guintes:

1.— Título de doutor, licenciado, enxeñeiro, ar-
quitecto ou equivalente.

2.— Título de enxeñeiro técnico, diplomado uni-
versitario, arquitecto-técnico, F.P. 3 ou equi-
valente.

3.— Bacharelato superior, F.P II ou equivalente.

4.— Graduado, escolar FP1 ou equivalente.

5.— Certificado de escolaridade.

6.— Licenciado en dereito.

7.— Licenciado en ciencias políticas e socioloxía
(agás que a Lei o prohiba inclúese a licen-
ciatura en ciencias políticas e da adminis-
tración)

8.— Licenciado en ciencias económicas ou em-
presariais.

9.— Licenciado en física.

10.— Licenciado en filoloxía galega.

11.— Licenciado en documentación.

12.— Licenciado en filosofía e ciencias da educa-
ción.

13.— Licenciado en psicoloxía

14.— Licenciado en matemáticas.

15.— Licenciado en publicidade e relacións públi-
cas.

16.— Licenciado en periodismo.

17.— Licenciado en comunicación audiovisual.

18.— Licenciado en ciencias actuariais.

19.— Licenciado en químicas.

20.— Licenciado en belas artes.

21.— Licenciado en ciencias ambientales.

22.— Licenciado en antropoloxía social e cultural.

23.— Licenciado en pedagoxía.

24.— Licenciado en socioloxía.

25.— Licenciado en historia da arte.

26.— Licenciado en psicopedagoxía.

27.— Licenciado en farmacia.

28.— Licenciado en bioloxía.

29.— Licenciado en veterinaria.

30.— Licenciado en ciencia e tecnoloxía dos ali-
mentos.

31.— Licenciado en bioquímica.

32.— Diplomado en ciencias económicas e empre-
sariais.

33.— Primer ciclo licenciatura en dereito.

34.— Diplomado en relacións laborais.

35.— Diplomado en xestión e administración pú-
blica.

36.— Diplomado en traballo social.

37.— Diplomado en ciencias físicas.

38.— Diplomado en matemáticas.

39.— Diplomado en filoloxía galega.

40.— Diplomado en filosofía.

41.— Diplomado en enfermería.

42.— Diplomado en arquitectura.

43.— Diplomado en arquitectura-técnica.

44.— Enxeñeiro.

45.— Enxeñeiro en xeodesia e cartografía.

46.— Enxeñeiro industrial.

47.— Enxeñeiro de camiños, canales e portos.

48.— Enxeñeiro en electrónica.

49.— Enxeñeiro en telecomunicacións.

50.— Enxeñeiro en organización industrial.

51.— Enxeñeiro montes.

52.— Enxeñeiro químico.

53.— Enxeñeiro técnico.

54.— Enxeñeiro técnico de obras públicas.

55.— Enxeñeiro técnico topográfico.

56.— Enxeñeiro técnico industrial.

57.— Enxeñeiro técnico electrónico.

58.— Enxeñeiro técnico de telecomunicacións.

59.— Diplomado en publicidade e relacións públi-
cas.

60.— Diplomado en periodismo.

61.— Diplomado en comunicación audiovisual.

62.— F.P. II rama delineación.
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63.— F.P. I rama delineación.

64.— Diplomado en belas artes.

65.— Diplomado en antropoloxía social e cultural.

66.— Diplomado en pedagoxía.

67.— Diplomado en psicopedagoxía.

68.— F.P. II rama laboratorio ou análise.

69.— F.P. I rama laboratorio.

70.— Licenciado en medicina.

71.— F.P. I rama sanitaria.

72.— Técnico en empresas e actividades turísticas.

73.— Enxeñeiro técnico agrícola

74.— Enxeñeiro técnico forestal

75.— Arquitecto superior.

76.— Licenciado en xeografía e historia ou Licen-
ciado en historia

77.— FP2, rama electricidade.

78.— Licenciado/a en Administración e dirección
de Empresas.

As titulacións da anterior relación son as actual-
mente existentes, considerándose como válidas a
efectos do desenvolvemento do posto aquelas ás
que substituiran (por exemplo aparellador por ar-
quitecto-técnico) e aquelas que no futuro podan
substituir ás actualmente existentes.

INSTRUCCIONS SOBRE PLANTILLA E RELACIÓN DE

POSTOS DE TRABALLO DO PERSOAL O SERVICIO

DA CORPORACIÓN E DOS SEUS ORGANISMOS

AUTÓNOMOS PARA O EXERCICIO 2008

PRIMEIRA

Tódolos postos desempéñanse en réxime de "De-
dicación exclusiva", excepto aqueles ós que a
Xunta de Goberno Local lles autorice a compatibi-
lidade e conste así na relación de postos de traba-
llo, segundo disposto no Artº. 127 da Lei 7/85, na
súa redacción dada pola Lei 57/2003. 

De conformidade co previsto no apartado 4 do
art. 16 da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de In-
compatibilidades do persoal ao servizo do sector
público, sen prexuízo das limitacións contidas nos
artigos 1.3, 11, 12 e 13 da mesma norma, só poderá
recoñecerse compatibilidade para o exercicio de
actividades privadas ó persoal que desempeñe pos-
tos de traballo que comporten a percepción de
complementos específicos, ou concepto equipara-
ble, a contía do cal non supere o 30 % das súas re-
tribucións básicas, excluídos os conceptos que
teñan a súa orixe na antigüidade. 

En nova redacción dada pola Lei 7/2007, do 12
de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público,
o apartado 1 do mesmo artigo establece que non
poderá autorizarse ou recoñecerse compatibilidade
ao persoal funcionario, ao persoal eventual e ao

persoal laboral cando as retribucións complemen-
tarias que teñan dereito a percibir do apartado b)
do artigo 24 do dito Estatuto inclúan o factor de in-
compatibilidade ao retibuido por arancel e ao per-
soal directivo, incluído o suxeito á relación laboral
de carácter especial de alta dirección.

Exceptúase de dito límite o caso de "Profesor
Asociado de Universidade", así como as actividades
de investigación e asesoramento nos térmos previs-
tos no art. 6° da Lei de Incompatibilidades. 

SEGUNDA

Tódolos postos desempeñaránse en réxime de
xornada completa, salvo o persoal docente da Uni-
versidade Popular que terá a xornada reducida que
en cada caso proceda e aquelas outras autorizadas
pola Corporaciòn.

A diferencia no cómputo diario entre a xornada
regulamentaria de traballo e a efectivamente reali-
zada polo funcionario, dará lugar, salvo xustifica-
ción consonte ao réxime legal dos permisos, vaca-
cións e licenzas actualmente vixente, á correspon-
dente deducción proporcional de haberes, sen
prexuizo do exercicio polo órgano competente da
potestade disciplinaria nos casos previstos na lexis-
lación vixente.

Para o cálculo do valor hora aplicable a dita de-
ducción tomarase como base a totalidade das retri-
bucións íntegras mensuais que perciba o funciona-
rio dividida por 30 e, a súa vez, este resultado polo
número de horas que o funcionario teña a obriga de
cumprir de media, cada día.

Os funcionarios dos subgrupos A1 e A2 de titu-
lación que perciban o Complemento de dedicación
exclusiva en contía superior ó 30 % do seu soldo,
excluida antigüidade, estarán en situación de dis-
ponibilidade plena ó servizo da Corporación, o cal
implica o a máxima observancia e o estricto cum-
primento da normativa vixente en materia de in-
compatibilidades. 

Como consecuencia do anterior, contarán cun
horario flexible, coa obriga de permañecer no seu
posto de traballo de 9.00 a 14.00 horas. O resto da
xornada poderán compensa-la polas tardes en ho-
rario de 16.00 a 21.00 horas e de luns a venres, ou
aplica-la para compensa-los servicios especiales ou
extraordinarios que se lle encomenden, previa xus-
tificación da súa realización a Unidade de Persoal
con arreglo ó previsto na Resolución da Alcaldía de
10 de xuño de 1996. 

TERCEIRA

Con cargo ó Complemento de Productividade se
retribuirá o especial rendemento e a actividade ex-
traordinaria e o interese e iniciativa co que o fun-
cionario desempeña as súas funcións.
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Correspóndelle o Pleno da Corporación trala ne-
gociación coa Mesa Xeral, determinar no orzamen-
to a cantidade global destinada á asignación de
complemento de productividade, sendo competente
para a súa asignación individualizada a Xunta de
Goberno Local; do acordo que se adopte polo dito
órgano municipal deberá darse conta comunicarse
aos representantes sindicais e aos funcionarios da
Corporación.

Sen prexuizo de que a Xunta de Goberno Local
estableza no exercicio das competencias atribuidas
polo artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local, outros pa-
rámetros de asignación, retribuiranse con cargo a
éste concepto, en todo caso:

a) A actividade e dedicación extraordinaria de-
rivada da acumulación temporal de dous
postos de traballo por motivos de urxencia e
necesidade debidamente acreditados, autori-
zada pola Alcaldía, tralo informe favorable
da Xunta de Persoal, por importe equivalen-
te ao do complemento de destino do posto
acumulado.

Para a sua tramitación será imprescindible
proposta do Xefe do Servizo, conformada
polo Concelleiro/a Delegado/a da area. O
xefe do Servicio deberá dar conta á Unidade
de Persoal da finalización da acumulacion no
mesmo día na que se produza, remitendo a
Unidade de Persoal informe no que se faga
constar as tarefas desempeñadas correspon-
dentes ao posto acumulado, asi como a ava-
liacion do desempeño das tarefas acumula-
das.

En ningun caso poderase acumularse postos
de inferior categoria.

b) O especial rendemento derivado do desempe-
ño dun posto de categoría superior, por au-
sencia de su titular con dereito a seguir per-
cibindo as súas retribucións, sempre que a
súa duración sexa superior a un mes polo im-
porte da diferencia de nivel de complemento
de destino e complemento específico entre os
dous postos. A estos efectos as vacacións
consideraranse sempre como dun mes, inde-
pendientemente da súa duración. 

Tamén deberá ser autorizado expresamente
pola Alcaldía, a proposta motivada e xustifi-
cada do Xefe do Servizo co conforme do
Concelleiro/a delegado/a da Area. 

O xefe do Servicio deberá dar conta á Unida-
de de Persoal da finalización da substitución
no mesmo día no que se produza.

En ningun caso se tramitarán ni autorizarán
encomendas verbais realizadas polos xefes
da área ou servizos ou polos concelleiros-de-
legados, sen que exista a petición previa do

servizo e o correspondente informe xustifica-
tivo.

Igualmente, as encomendas de funcións non
terán carácter retroactivo a efectos do aboa-
mento do complemento de productividade,
surtindo efectos económicos e administrati-
vos dende a data do acto administrativo que
así o autorice.”

c) A actividade extraordinaria derivada da to-
xicidade do persoal que traballa sen habitua-
lidade no vertedeiro do Zondal, por un im-
porte de 8,87 €/día. 

d) A dedicación extraordinaria de traballos en
réxime de xornada partida, por un importe
de 3,56 €/día.

e) A toxicidade do persoal adscrito ó Servicio
de Desinfección que manipule productos tó-
xicos e perigosos, por un importe de 119,45
€/mes, (5,45€/hora). Asi mesmo, pola Xunta
de Goberno Local, poderá recoñecerse o de-
reito a dita percepción a calquer outro Servi-
zo no que se comprobe e acredite suficiente-
mente que concorre este concepto, sempre
previa avaliación, comprobación e emisión
do correspondente informe favorable polo
Servizo de Prevención de Riscos Laborais e
previa consulta os Órganos especializados
competentes, conforme exista manipulación
de productos tóxicos e perigosos.

f) A utilización de maquinaria pesada, que se
contempra para os oficiais conductores que
con carácter ocasional pero predecible reali-
zan funcións de extraordinaria responsabili-
dade e dedicación cando teñen que conducir
ou manexar maquinaria pesada, especial-
mente os vehículos- palas e tractores, ó que
supón unha carga adicional de dificultade
que precisa dunha experiencia concreta para
a sua correcta e eficaz realización. O importe
desta productividade devengarase trimes-
tralmente por importe de 0,73 euros por cada
hora de conducción. Para ter dereito á per-
cepción deste complemento será preceptivo o
desempeño desta funcións por tempo supe-
rior ó 50% de cada respectiva xornada dia-
ria. Para a tramitación do expediente reque-
rirase o informe pertinente da Xefatura do
servicio, acreditativo dos traballos realizados
e do correcto rendemento en atención á kilo-
metraxe que obre nos tacógrafos dos respec-
tivos vehículos. 

g) A actividade extraordinaria derivada da con-
ducción dun vehículo lixeiro municipal (de
ata 3.500 kg PMA e 9 ocupantes como máxi-
mo) non sendo oficial conductor, contémplase
para retribuí-la especial dedicación e respon-
sabilidade daqueles empregados municipais
que, non ocupando praza de conductor, e po-
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seendo os permisos oficiais que lle habilitan
á utilización do vehículo segundo categoría,
estean dispostos a conducir un vehículo li-
xeiro municipal para conseguir unha maior
eficacia e rendemento da unidade, sempre e
cando a utilización do vehículo sexa necesa-
ria para o optimizar o desempeño do propio
posto de traballlo e non teña carácter mera-
mente circunstancial. A éstes efectos inclúese
os vehiculos Dumper e os tractores matricu-
lados como VE e ata 4.650 kg. de PMA, como
vehículos lixeiros. O importe desta producti-
vidade devengarase trimestralmente por un
importe de 3,30 euros/día. Requerirase infor-
me da xefatura do respectivo servicio avalan-
do o rendemento do traballador, especifican-
do as xornadas concretas en que foron desen-
voltas estas funcións extraordinarias e, no
que se sinale o número e matrícula do vehi-
culo municipal, autorización do Parque
Móbil para a sua conducción e declaración
xurada do empregado municipal dos dias nos
que se realizaron as tarefas de oficial con-
ductor . Será necesario para acceder a este
complemento retributivo que o traballador
desenvolva máis do 50% da xornada diaria
dempeñando ditas funcións, que terán en
todo caso que simultanearse co exercicio das
funcións propias do seu posto de traballo. 

h) A actividade extraordinaria pola realización
de campañas desinfección, desinsectación e
desratización do laboratorio municipal,
cando por necesidades do servicio fose nece-
sario acometer anualmente algunha actua-
ción extraordinaria fora da xornada normal
de traballo tendente á desinfección, desinfec-
tación ou desratización no termo municipal,
concederáse a instancias da xefatura do La-
boratorio municipal un complemento de pro-
ductividade ó persoal do servicio que serva
para recompensar o esforzo, dedicación e
rendemento esixido para a correcta implan-
tación destas medidas coxunturais, polo im-
porte que expresamente dispoña á Xunta de
goberno local. A percepción desta producti-
vidade será incompatible con calquera outra
gratificación ou recargo previsto no acordo
regulador para os servicios extraordinarios (
festividade , nocturnidade, xornada partida,
etc ). Requerirase en todo caso un informe
motivado da Xefatura do servicio acreditati-
vo de que o coste da campaña extraordinaria
con cargo á partida de productividade supón
un aforro fronte a unha eventual contrata-
ción externa en atención a prezos de merca-
do, sen prexuizo dos debidos informes referi-
dos ó rendemento individual do traballador.
A regulación pormenorizada deste tipo de
programas (importe da productividade máxi-

ma para o colectivo, periodicidade do aboa-
mento, duración da campaña, número de tra-
balladores afectados polo programa e crite-
rios de asignación) compételle á Xunta de
goberno local. 

i) O especial rendemento e dedicación extraor-
dinaria pola plena dispoñibilidade que se lle
esixe ó persoal que presta servicios como
Conductor da Alcaldía e Policías-seguridade
da Tenencia da Alcaldía, establécese un com-
plemento de productividade en función das
horas traballadas a establecer pola Xunta de
Goberno Local e co devengo trimestral, con-
dicionado en todo caso ó informe previo do
servicio da Alcaldía e da Tenencia de Alcal-
dia, acreditativo da especial dedicación. 

j) A dedicación extraordinaria ó persoal adscri-
to ó Museo Municipal “Quiñones de León”,
para recompensa-lo especial rendemento e
dedicación esixible ó persoal adscrito ó Pazo
do Museo Quiñones de León, e que colaboura
co departamento de relacións públicas nos
preparativos de recepcións, bodas e cerimo-
nias oficiais celebrados dun xeito habitual e
permanente fora da xornada ordinaria en sá-
bados, domingos e festivos no Museo Munici-
pal Quiñones de León, establécese un com-
plemento de productividade, con devengo
trimestral, en función das horas traballadas,
supeditado en todo caso a informe do respon-
sable de protocolo, acreditativo do rende-
mento e dedicación dos traballadores propos-
tos. A Xunta de goberno local establecerá a
contía e regulación pormenorizada da asig-
nación da productividade. 

k) Os programas de disponibilidade horaria que
fose preciso acometer en atención a circuns-
tancias excepcionais que podieran concurrir
nalghun servizo, nas condicións que regula-
mentariamente aprobe a Xunta de Goberno
local e previa elaboracion por parte da Uni-
dade Xestora dun estudio das circunstancias
motivadoras e os obxectivos a acadar co dito
programa.

l) A dedicación extraordinaria o persoal adscri-
to a Conserxería Municipal polas labouras
cuia disponibilidade horaria sexa requerida
expresamente pola Alcaldía-Presidencia,
para recompensa-lo especial rendemento e
dedicación esixible o referido persoal, e que
colaboura cos departamentos de Cultura,
Animación Socio-cultural e Relacións Públi-
cas dando cobertura e apoio os actos e recep-
cións programados na Casa do Concello, ce-
lebrados dun xeito extraordinario fora da
xornada ordinaria en sábados, domingos e
festivos, establécese un complemento de pro-
ductividade, con devengo trimestral, en fun-
ción das horas traballadas, supeditado en
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todo caso o informe dos responsables dos refe-
ridos servicios, acreditativo do rendemento e
dedicación dos traballadores propostos e que
fosen autorizados expresamente pola Alcaldía-
Presidencia antes da súa realización. A Xunta
de Goberno Local establecerá a contía e regu-
lación pormenorizada da asignación da pro-
ductividade. 

m) O especial rendemento e dedicación extraordi-
naria do oficial conductor que presta servicios
na Xerencia Municipal de Urbanismo, en fun-
ción da superior disponibilidade horaria que
se lle esixa desde a Presidencia do organismo
autónomo, e que devengará un complemento
de productividade con periodicidade semes-
tral, supeditado en calquera caso ó informe
do/a Xerente, acreditativo das circunstancias
que dan lugar a súa percepción. En particular,
xustificaránse cumpridamente os requisitos
relativos ó carácter extraordinario da dedica-
ción horaria, a súa duración, as circunstancias
de urxencia ou forma maior que a orixinan, e a
súa realización a instancia da Presidencia do
Organismo ou do/a seu/súa Xerente. 

O aboamento das productividades efectuarase
en función dos días realmente traballados, ex-
cluíndose polo tanto os períodos de baixa la-
boral, sen prexuizo do disposto no parágrafo
segundo do artigo 23 do Acordo regulador vi-
xente. Non embargantes, consideraránse como
traballados os períodos correspondentes a per-
misos e licencias contidos no Acordo regulador
de condicións económicas e sociais do persoal
ó servicio da Corporación, sempre que a pro-
ductividade conte con periodicidade e non se
autorice día a día.

Calquera otra productividade que non teña
causa nas vixentes Instruccións de plantilla ou
no Acordo Regulador vixente, aprobado en se-
sión plenaria de 28.12.98, requerirá a previa
determinación dos criterios obxectivos de asig-
nación pola Xunta de Goberno Local, a pro-
posta debidamente xustificada da Área ou
Servizo correspondente que acredite a necesi-
dade e procedencia da súa aprobación. A asig-
nación individualizada do complemento de
productividade deberá ser sometida a debate
da Xunta de Goberno Local unha vez aproba-
dos os criterios citados.

En todo caso, as productividades terán o limite
temporal do exercicio orzamentario 

CUARTA

As gratificacións deberán respostar a servicios ex-
traordinarios realizados fora da xornada normal de
traballo.

Con cargo a este concepto retributivo aboaranse
en todo caso, os seguintes servicios realizados fora da
xornada normal de traballo:

a) Os traballos realizados en horas nocturnas,
entre as 22,00 e 7,00 h. cun recargo por hora
traballada de 2,66 €/hora.

b) Os traballos realizados en sábados, domingos
ou festivos, cun recargo por hora traballada de
3,93 €/hora.

c) O persoal que traballe entre ás 22,00 horas do
día 24 de decembro e ás 15,00 horas do día 25
de decembro e, no mesmo horario os días 31 de
decembro e 1 de xaneiro por necesidades do
servicio, por un importe de 127,35 €/día, se-
gundo a redacción dada no artº 16. B) a) do
Acordo regulador das condicións económicas e
sociais dos traballadores ao Servizo do Conce-
llo de Vigo e o acordo do Pleno da Corporación
de 31 de marzo de 2006.

d) Os servicios extraordinarios dos funcionarios
que excedan da xornada normal de traballo e
que por circunstancias extraordinarias debida-
mente xustificadas polo Xefe do Servizo con-
forme non podan ser compensados con descan-
so. Aboaranse aplicando o importe previsto no
Acordo regulador de condicións económicas e
sociais do persoal ó servicio da Corporación. No
caso de que o traballador opte pola sua acumu-
lacion como permiso para anticipa-la xubilia-
cion (art 13 do vixente Acordo regulador), debe-
rá remitir a sua solicitude a Unidade de Persoal. 
A realización de ditos servizos extraordinarios
deberan ser autorizados previamente pola Al-
caldía, excepto en casos de forza maior, según
proposta motivada do xefe do servizo, debida-
mente conformada polo concelleiro/a delega-
do/a da Área, na que se xustifique a causa que
os motivan e numero de horas e período esti-
mado de realización.

e) O persoal do Corpo da Policía Local que reali-
ce servicios de garda ou escolta de honor nas
cerimonias ou actos protocolarios nos que par-
ticipe a Corporación como tal, co seguinte im-
porte:

— Actos de máis de 4 horas de duración: 
115,90 €.

— Actos de menos de 4 horas de duración: 61,80
€. 
Se se prestase o servicio durante a xornada
normal, de dito importe deducirase o valor das
horas normais correspondentes.

f) No caso do Servicio de Extinción de Incendios,
como compensación ás horas en exceso reali-
zadas durante o ano, percibirá as seguintes
cantidades mensuais:

— Bombeiro e Conductor Bombeiro:
262,30 €.

— Cabo: 277,76 €.
— Sarxento Xefe de turno: 298,76 €.
— Sarxento Xefe de Parque: 322,50 €.
— Suboficial e Oficial: 328,23 €.
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Para o abono deste complemento o persoal do
Servicio de Extinción de Incendios deberá
cumpli los seguintes requisitos: 

— Que realicen xornada en exceso sobre as nor-
mais de 219 horas/año como mínimo. No caso
contrario reducirase na parte proporcional que
corresponda. 

Por cada día de ausencia xustificada ó traballo
descontaranse, segundo categoría profesional, a parte
proporcional resultante dos importes mensuais perci-
bidos polo persoal do servicio de Extinción de Incen-
dios en concepto de gratificacións por servicios ex-
traordinarios polo exceso de xornada estructural
anual.

QUINTA

Para o abono, das cantidades a que se refiren as
instruccións terceira e cuarta, os xefes dos distintos
servicios e unidades deberán remitir inexcusable-
mente a Unidade de Persoal, antes do día 5 de cada
mes relación de persoal beneficiario co importe que
corresponde a cada un deles, debidamente xustifica-
do en cada caso. Para elo utilizaranse os correspon-
dentes modelos definidos para cada caso, tendo que
ser remitidos necesariamente a traves do programa
de xestión de expedientes, anexada a correspondente
documentación.

SEXTA

As retribucións básicas dos funcionarios da Poli-
cía Local e o Servicio de Extinción de Incendios,
serán as que legalmente lles corresponden, conforme
as seguintes equivalencias:

— Superintendente, Intendente, e Oficial Extin-
ción Incendios:

Grupo A1

— Inspector-Principal, Inspector, Suboficial e
Sarxento Ext.Incendios:

Grupo C1

— Oficial, Policía, Cabo, Bombeiro e conductor-
bombeiro:

Grupo C2

SEPTIMA

Con carácter xeral o persoal percibirá as retribu-
cións básicas da sua categoría e as complementarias
do posto de traballo ó que foran adscritos polo órga-
no competente, sen que as retribucións complemen-
tarias do posto creen ningún tipo de dereito adquiri-
do, polo que se modificarán automáticamente ó
cambiar de posto de traballo, axustándose ás previs-
tas para o novo, sen prexuicio dos dereitos que ó in-
teresado lle poidan corresponder en virtude do
grado persoal que adquiriran de conformidade coas
disposicións legais vixentes ou co Acordo Regulador
de Condicións de Traballo do Persoal Municipal.

OITAVA

As Administracións Públicas, de xeito motivado,
poderán trasladar aos seus funcionarios por necesi-
dades de servizo ou funcionais a unidades, departa-
mentos ou organismos públicos distintos aos do seu
destino, respectando as súas retribucións, condicións
esenciais de traballo e modificando no seu caso a
adscripción dos postos de traballo dos que sexan ti-
tulares, dando conta o Comité de Persoal.

NOVENA

A Intervención Municipal deberá remitir men-
sualmente á Unidade de Persoal, ós efectos de segui-
mento do cumplimento das previsións orzamentarias,
o listado de execución do gasto presupostado no Ca-
pítulo I, agrupado pola súa clasificación económica.

DÉCIMA

O nivel de vinculación xurídica dos créditos do
Capítulo I será a nivel de grupo de función e ca-
pítulo.

Sen embargo terán carácter vinculante co nivel de
desagregación económica con que aparezan nos esta-
dos de gastos, os incentivos o rendemento (producti-
vidade e gratificacións).

TRANSITORIA

Primeira: En tanto en canto non se proceda a dar
aprobación ós regulamentos internos de desenvolve-
mento das previsións contidas na Lei 57/2003, de Me-
didas para a modernización do goberno local e se
creen os órganos correspondentes, a función de conta-
bilidade e presupostación seguirán sendo asumidas
pola Intervención xeral, ata a provisión do posto re-
servado a funcionarios con habilitación de carácter
estatal correspondenete ao Órgano de Contabilidade,
previa clasificación del mismo pola CC.AA., nos ter-
mos recollidos na lexislación vixente. 

Segunda: O titular do posto de Secretario xeral
adxunto desempeñará as funcións de titular do ór-
gano de apoio á Xunta de goberno local, denomi-
nándose Secretario do Goberno Local, de conformi-
dade coa instrucción da Alcaldía de data 22 de abril
de 2005.

2º.— Contra o presente acordo poderase interpo-
ñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1
mes contado dende o seguinte ao da súa notifica-
ción, ou ben recurso contencioso-administrativo no
prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da
notificación do acto que poña fin á vía administra-
tiva, nos supostos, termos e condicións do previsto
nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.”

Vigo, 26 de agosto de 2008.—O Concelleiro-De-
legado da Área de Xestión Municipal, Carlos López
Font. 2008008884
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CANGAS

A N U N C I O

O Pleno da Corporación en sesión ordinaria de
data 23.07.08 adoptou acordo de aprobación inicial
da Ordenanza reguladora das zonas peonís e de re-
sidentes do Concello de Cangas. O que se fai públi-
co, segundo o disposto no artigo 49 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime
Local, polo prazo de 30 días hábiles, a efectos do
seu exame polos interesados e da presentación as
reclamacións que consideren, dende a publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra, indicando que o expediente se atopa a
súa disposición na Secretaría do Concello de Can-
gas en horario de 9.00 a 14.00 horas.

De non presentarse reclamacións durante o si-
nalado prazo entenderase elevado a definitivo o
acordo ata entón provisional.

Cangas, a 30 de xullo de 2008.—A Alcaldesa-
Presidenta, Clara Millán González. 2008008464

❅❅ ❅❅ ❅❅

CATOIRA

E D I C T O

En sesión celebrada ó día 4 de setembro do
2008, a Comisión Especial de Contas dictaminou
favorablemente a Conta Xeral do exercicio de 2007,
polo que, de acordo co disposto no artigo 193 da
Lei 39/88, Reguladora das Facendas Locais, se ex-
poñer o público polo prazo de 15 días e 8 máis, du-
rante os cales os interesados poderán presentar re-
clamacións, reparos ou observacións.

En Catoira, a 4 de setembro de 2008.—O Alcal-
de, Alberto García García. 2008009074

❅❅ ❅❅ ❅❅

T U I

E D I C T O

Anuncio de apertura do prazo de presentación de
solicitudes para a adxudicación de axuda para a
rehabilitación de edificios e vivendas no núcleo
histórico de Tui.

De conformidade co disposto na Ordenanza Re-
guladora das axudas para a Rehabilitación do
Casco Histórico de Tui, publicada integramente no
B.O.P. nº 132, do 9/07/08, faise pública a apertura
do prazo de presentación de solicitudes para a ad-
xudicación das axudas para a rehabilitación de
edificios e vivendas do Casco Histórico de Tui.

As solicitudes presentaranse no Concello de Tui
nun prazo máximo de dous (2) meses a contar
dende o día seguinte á publicación no B.O.P. da
presente convocatoria.

Na Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico
do Concello de Tui están a disposición de tódolos
interesados a información sobre os requisitos nece-
sarios para solicitar ditas axudas (que se recollen
tamén na ordenanza), así como os impresos norma-
lizados para a presentación formal da solicitude.

En Tui, a 27 de agosto de 2008.—O Alcalde-Pre-
sidente, Antonio F. Fernández Rocha. 2008009038

❅❅ ❅❅ ❅❅

REDONDELA

Bases xerais que regulan a convocatoria de proce-
sos selectivos para cubrir prazas vacantes de
persoal funcionario e laboral no Concello de Re-
dondela.

Primeira. Obxecto da convocatoria

A presente convocatoria ten por obxecto cubrir
as prazas vacantes que de seguido se indican, in-
cluídas nas ofertas de emprego público do Concello
de Redondela.

Segunda. Número e características das prazas
convocadas

O número de prazas vacantes, a súa denomina-
ción e características relaciónanse nas convocato-
rias específicas correspondentes.

Terceira. Sistema de selección

O sistema de selección para ingresar nas distin-
tas prazas convocadas determínase nas bases espe-
cíficas de cadansúa delas, fixándose con carácter
xeral como sistema de ingreso a oposición libre.

Cuarta. Requisitos dos/as aspirantes

1) Con carácter xeral, para seren admitidos/as
na realización das probas selectivas os/as aspiran-
tes deberán reunir os seguintes requisitos, sen pre-
xuízo do que establezan as respectivas bases espe-
cíficas de ingreso en cada unha das prazas:

a) Ser español/a. Os/as nacionais dos Estados
membros da Unión Europea poderán acceder,
como persoal funcionario, en igualdade de
condicións que os españois aos empregos pú-
blicos, con excepción daqueles que directa ou
indirectamente impliquen unha participación
no exercicio do poder público ou nas fun-
cións que teñen por obxecto a salvagarda dos
intereses do Estado ou das Administracións
Públicas de acordo co que, para cada caso, se
faga constar nas bases específicas. Os/as ci-
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tados/as estranxeiros/as así como os que con-
ten con residencia legal en España poderán
acceder como persoal laboral, en igualdade
de condicións que os españois.

b) Ter cumpridos 16 anos de idade e non exce-
der da idade máxima de xubilación forzosa.

c) Estar en posesión ou en condicións de obter o
título académico esixido nas bases específi-
cas na data en que remate o prazo de presen-
tación de instancias. No caso de titulacións
obtidas no estranxeiro deberase ter a creden-
cial que acredite a súa homologación.

d) Non padecer enfermidade nin defecto físico
ou psíquico incompatible co desempeño das
correspondentes funcións.

e) Non ser separado/a mediante expediente dis-
ciplinario do servizo de calquera das Admi-
nistracións Públicas ou dos órganos constitu-
cionais ou estatutarios das Comunidades Au-
tónomas, nin atoparse en inhabilitación
absoluta ou especial para empregos ou cargos
públicos por resolución xudicial, para o acce-
so ao corpo ou escala de funcionario, ou para
exercer funcións similares ás que desempe-
ñaban no caso do persoal laboral, no que fose
separado/a ou inhabilitado/a. No caso de ser
nacional doutro Estado, non acharse inhabi-
litado ou en situación equivalente nin ser so-
metido/a a sanción disciplinaria ou equiva-
lente que impida, no seu Estado, nos mesmos
termos o acceso ao emprego público.

f) Ter ingresado na conta do Concello de Re-
dondela a cantidade fixada como dereitos de
exame que se establece na base sexta das
presentes.

g) Cumprir os demais requisitos esixidos para o
ingreso nas respectivas bases específicas.

2) Todos os requisitos esixidos no apartado ante-
rior deberán posuílos os/as aspirantes o día que re-
mate o prazo para presentar as solicitudes e con-
servalos, polo menos, ata a data do seu nomeamen-
to como persoal do Concello, no seu caso.

Quinta. Solicitudes

As persoas que desexen tomar parte nas probas
selectivas convocadas deberán facelo constar me-
diante unha instancia dirixida ao Alcalde, cuxo
modelo facilitarase polo Concello no rexistro xeral
ou a través da páxina web, con independencia de
que se admitirá calquera outro modelo no que
consten os datos do/a solicitante, domicilio, teléfo-
no de contacto, DNI e proceso selectivo no que pre-
tende participar. O feito de presentar a solicitude
de participación implica que o/a interesado/a ma-
nifesta reunir todas e cada unha das condicións esi-
xidas na convocatoria, na data en que remate o
prazo para a presentación de instancias.

1) Documentación a presentar polos/as aspiran-
tes, que será a seguinte:

• Fotocopia autenticada do documento nacio-
nal de identidade ou a tarxeta acreditativa
da súa identidade, expedida polas autorida-
des competentes no caso de cidadáns comu-
nitarios.

• Fotocopia da acreditación de ter aboado ao
Concello os dereitos para poder participar
nas probas selectivas convocadas.

• Orixinal ou fotocopia autenticada dos docu-
mentos requiridos nas bases específicas, no
seu caso.

2) O prazo para presentar as solicitudes será de
20 días naturais, contados a partir do día seguinte
ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial
do Estado, mediante extracto, e previa publicación
do texto íntegro das bases e a convocatoria no Bo-
letín Oficial da Provincia e o extracto no Diario
Oficial de Galicia.

3) A presentación de solicitudes poderá facerse
ben no rexistro xeral do Concello, ben en calquera
das formas establecidas no art. 38.4, da Lei 30/92
de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común; as solici-
tudes que se presenten a través da oficina de corre-
os deberán entregarse en sobre aberto para seren
seladas e datadas polo/a funcionario/a de Correos
antes de seren certificadas.

4) As solicitudes subscritas por españois no es-
tranxeiro poderán cursarse, no prazo sinalado, a
través das representacións diplomáticas ou consu-
lares españolas correspondentes, que llas remitirán
seguidamente ao organismo competente.

5) Os/as aspirantes con algunha discapacidade
deberán indicalo na súa solicitude e, no seu caso,
solicitarán as posibles adaptacións de tempo e de
medios para realizar os exercicios nos que a adap-
tación fose necesaria.

6) Os/as aspirantes quedan vencellados/as aos
datos que consten na súa solicitude, se ben os erros
de feito que poidan advertirse poderán emendarse
ou repararse en calquera momento, ben de oficio,
ben a instancia de parte.

Sexta. Dereitos de exame

Os/as aspirantes, para poder participar en cada
unha das probas selectivas convocadas, deberán
aboar en concepto de dereitos de exame as seguin-
tes cantidades que se ingresarán na conta
20800209510040001328 do Concello:

35 euros para prazas do grupo A1 ou equipara-
das.

30 euros para prazas do grupo A2 e B ou equi-
paradas.

25 euros para prazas do grupo C1 ou equipara-
das.
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20 euros para as prazas do grupo C2 ou equipa-
radas.

15 euros para as prazas correspondentes a ou-
tras agrupacións profesionais sen requisito
de titulación.

En ningún caso a mera presentación e o paga-
mento dos dereitos de exame suporá substituír o
trámite de presentación en tempo e en forma da so-
licitude, segundo o disposto na base V.

Sétima. Admisión de aspirantes.

1) Finalizado o prazo dos vinte días naturais fi-
xado para presentar as solicitudes, o Concello dita-
rá resolución, declarando aprobada a lista de admi-
tidos/as e excluídos/as, con especificación, no seu
caso, dos motivos de exclusión, que se publicará no
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de
anuncios do Concello.

2) Os/as aspirantes excluídos/as disporán dun
prazo de dez días, contados a partir do seguinte ao
da publicación da resolución, para poder emendar,
no seu caso, o defecto que motivase a exclusión. No
suposto de producirse reclamacións deberá ditarse
unha nova resolución estimándoas ou desestimán-
doas coa publicación da lista definitiva no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios.

3) Contra a resolución do Alcalde, aprobatoria
da lista definitiva, poderase interpoñer un recurso
potestativo de reposición ante o mesmo órgano que
o ditou, no prazo dun mes a partir do día seguinte
ao desta notificación (artigos 107 e 117 da Lei
30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común, modificada pola Lei 4/99, do 13
de xaneiro) ou ben un recurso contencioso-admi-
nistrativo perante o Xulgado do Contencioso-Ad-
ministrativo de Vigo, segundo o artigo 46 da Lei
29/98, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa.

4) O feito de figurar incluído/a na relación de
admitidos/as non prexulga que se lles recoñeza aos
interesados/as posuír os requisitos esixidos no pro-
cedemento selectivo convocado, que deberán ser
xustificados documentalmente no suposto de que
os/ás aspirantes admitidos/as superen as probas se-
lectivas.

Oitava. Tribunal cualificador

1. Os/as membros dos tribunais cualificadores
de cadansúa das distintas probas selectivas convo-
cadas serán designados/as polo Alcalde segundo o
disposto no art.60 do Lei 7/2007 de 12 de abril do
Estatuto Básico do Empregado Público (LEBEP).

2. Cada un dos tribunais cualificadores estará
integrado por un/ha presidente/a, un/ha secreta-
rio/a e tres vogais designados/as en función da súa
imparcialidade e profesionalidade, tendendo a pa-
ridade entre homes e mulleres. Non poderán formar

parte dos mesmos o persoal de elección ou designa-
ción política, as funcionarios interinos e o persoal
eventual. Nomearánse suplentes para cadanseu dos
membros do tribunal.

3. Todos os seus membros deberán posuír unha
titulación ou especialización igual ou superior ás
esixidas para acceder ás prazas convocadas e terán
voz e voto.

4. Cada tribunal poderá dispoñer a incorpora-
ción aos seus traballos de asesores especialistas,
con voz e sen voto, cando a natureza ou as circuns-
tancias dalgunha das probas así o aconselle, limi-
tándose os mencionados asesores a prestaren a súa
colaboración nas súas especialidades técnicas.

5. A Presidencia, antes de que teña lugar cada
unha das probas e xuntamente coa lista de admiti-
dos/as, publicará no Boletín Oficial da Provincia e
no taboleiro de anuncios da corporación a resolu-
ción pola que se nomean os membros titulares e su-
plentes do tribunal cualificador.

6. Os membros dos tribunais deberán absterse de
intervir, comunicándolle ao Alcalde cando concorra
neles algunha das circunstancias previstas no artigo
28 da Lei 30/92 de réxime xurídico das administra-
cións públicas e procedemento administrativo
común, así como cando tivesen realizado tarefas de
preparación de aspirantes durante os cinco anos an-
teriores á publicación desta convocatoria. Así
mesmo, os/as aspirantes poderán recusar aos mem-
bros do tribunal cando concorra neles algunha das
circunstancias previstas para a abstención e de con-
formidade co establecido no artigo 29, da Lei 30/92.

7. O tribunal cualificador deberá constituírse na
data que designe o presidente para cada un dos
procesos selectivos convocados, entendéndose vali-
damente constituído cando asista a maioría absolu-
ta dos membros de cada tribunal, titulares ou su-
plentes. Na sesión constitutiva de cada tribunal
adoptaranse as decisións pertinentes para o correc-
to desenvolvemento das probas selectivas.

8. A partir da sesión de constitución cada tribu-
nal, para actuar válidamente, requirirá a presenza
da maioría absoluta dos seus membros, titulares ou
suplentes, e axustará as súas actuacións en todo
momento ao disposto na Lei 30/92 de réxime xurí-
dico das administracións públicas e procedemento
administrativo común e ás bases xerais e específi-
cas reguladoras desta convocatoria.

9. Cada tribunal cualificador adoptará as medi-
das precisas naqueles casos que resulte necesario
para que os/as aspirantes con discapacidade gocen
de similares condicións para realizaren os exerci-
cios cás do resto dos demais aspirantes, dispoñen-
do, no seu caso, as posibles adaptacións de tempo e
de medios.

10. Os membros do tribunal e os seus asesores
que asistan ás sesións percibirán as axudas de
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custo pola súa asistencia segundo a contía legal-
mente establecida.

Novena. Características das probas selectivas

Os procedementos de selección consistirán en
probas de coñecementos xerais ou específicos teóri-
cos e prácticos. Os exercicios que terán que realizar
os/as aspirantes en cada proceso selectivo determí-
nanse e descríbense nas bases específicas.

Décima. Comezo dos exercicios

1. A data e mais a hora na que deberá constitu-
írse cada tribunal, así como o día e a hora para o
comezo do primeiro exercicio das probas selectivas
convocadas e, no seu caso, para comprobar e cuali-
ficar os méritos alegados, previa á fase de oposi-
ción, será determinada polo Alcalde mediante reso-
lución, xuntamente coa aprobación da lista defini-
tiva de admitidos/as e a composición do tribunal,
que se publicará mediante anuncio no Boletín Ofi-
cial da Provincia e no taboleiro de anuncios do
Concello ao menos con 15 días de antelación.

2. Os/as aspirantes convocaranse para cada
exercicio nun único chamamento, quedando decaí-
dos/as no seu dereito os/as opositores/as que non
comparezan a realizalo, salvo os casos debidamente
xustificados, que resolverá o tribunal.

3. Os/as aspirantes deberán presentarse para re-
alizaren cada exercicio provistos do DNI, ou docu-
mento fidedigno acreditativo da súa personalidade
a xuízo do tribunal, e tamén os medios materiais
adecuados que cumpra para a práctica daqueles.

Décimo primeira. Desenvolvemento dos exercicios
das probas selectivas

1. En calquera momento o tribunal poderá re-
quirir aos/ás opositores/as para que acrediten a súa
identidade.

2. A orde de actuación dos/as opositores/as para
realizaren aqueles exercicios que non poidan facer-
se de forma simultánea será pola letra “V” de acor-
do co sorteo celebrado pola Xunta de Galicia pu-
blicado no DOG do 5 de febreiro de 2008.

3. Se en calquera momento do proceso selectivo
chegase a coñecemento do tribunal que algún/ha
dos/as aspirantes non posúe a totalidade dos requi-
sitos esixidos na respectiva convocatoria, previa
audiencia do/a interesado/a, deberá propoñerlle ao
presidente a súa exclusión indicando as inexactitu-
des ou falsidades observadas para os efectos proce-
dentes.

4. Concluído cada un dos exercicios da oposición
correspondente, o tribunal fará pública, no tabolei-
ro de anuncios, a relación de aspirantes que o supe-
rasen, indicando a puntuación obtida. Os/as oposi-
tores non incluídos/as na lista terán a considera-
ción de “non aptos/as”.

5. A relación de aprobados/as en cada exercicio
deberá publicarse no taboleiro de anuncios, polo
menos con 12 horas de antelación á nova reunión
do tribunal cando se trate do mesmo exercicio e
con 24 horas de antelación cando se trate dun novo
exercicio.

6. Desde o momento en que remate un exercicio
ou proba ata que comece o seguinte deberá trans-
correr un prazo mínimo de 72 horas e un máximo
de 45 días naturais.

7. Contra os acordos do tribunal poderá interpo-
ñerse recurso administrativo de alzada ante o Al-
calde, segundo o previsto no artigo 114.1 da Lei de
réxime xurídico das administracións públicas e de
procedemento administrativo común, modificado
pola Lei 4/99 con independencia de calquera outro
recurso ou reclamación que no seu caso proceda.

Décimo segunda. Cualificación dos exercicios 
da oposición

1. Cada un dos exercicios obrigatorios e elimina-
torios da oposición será cualificado do xeito que se
indica nas correspondentes bases específicas. 

2. O exercicio obrigatorio e eliminatorio sobre o
coñecemento do idioma galego cualificarase de
apto ou non apto, quedando exentos de o realizaren
os/as aspirantes que acrediten posuír o diploma ou
a validación do curso de iniciación e perfecciona-
mento en lingua galega ou CELGA 4.

3. A cualificación de cada aspirante nos diferen-
tes exercicios do proceso de selección será o resul-
tado da media aritmética das puntuacións outorga-
das por todos os membros do tribunal ou a deter-
minada de común acordo polo conxunto dos seus
membros. No primeiro caso, cando entre dúas pun-
tuacións outorgadas por parte dos membros do tri-
bunal exista unha diferenza de tres ou máis entei-
ros, serán automáticamente excluídas ambas, a
maior e a menor, calculándose a media aritmética
coas puntuacións concedidas polos demais mem-
bros do tribunal.

Décimo terceira. Cualificación dos méritos 
na fase de concurso, no seu caso

1. Na fase de concurso, caso de que estea previs-
ta nas bases específicas, comprobaranse e cualifi-
caranse os méritos alegados polos/as aspirantes,
que deben xustificarse fidedignamente con docu-
mentos orixinais ou unha copia autenticada acredi-
tativa daqueles. 

2. Nesta fase valoraranse exclusivamente os mé-
ritos específicos adecuados ás características de
cada praza de conformidade coas Bases específicas
de cadansúa delas.
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Décimo cuarta. Cualificación final e relación 
de aprobados 

1. A cualificación obtida polos/as aspirantes na
oposición, resultante da suma das puntuacións ou-
torgadas nos distintos exercicios, engadirase á pun-
tuación obtida na fase de concurso, nos casos en
que proceda, acadándose así a puntuación final.

2. Determinada a cualificación final dos/as aspi-
rantes o tribunal fará pública a relación de aproba-
dos/as por orde de puntuación no taboleiro de
anuncios do Concello.

3. O tribunal non poderá en ningún caso apro-
bar nin declarar que superou as probas selectivas
un número superior de aspirantes ao das prazas
convocadas en cada proceso selectivo. Calquera
proposta de aprobados que contraveña o estableci-
do anteriormente será nula de pleno dereito.

4. Non obstante, o tribunal, ao cualificar cada
un dos exercicios, non terá en conta a limitación
anterior, que só se considerará ao formularlle ao
Alcalde a proposta coa relación de aprobados/as,
na que só se incluirán aqueles opositores/as que
obtivesen a maior puntuación total final, que
nunca poderán superar o número de prazas convo-
cadas en cada proceso selectivo.

5. No suposto de empate nas puntuacións totais
finais de dous ou máis aspirantes, este resolverase
tendo en conta a maior puntuación obtida no pri-
meiro exercicio e, se esto non fose suficiente, pola
puntuación obtida nos sucesivos exercicios ata que
o empate se resolva. De persistir o empate este re-
solverase por sorteo.

Décimo quinta. Achega de documentos 
polos opositores aprobados

1. A relación de aprobados/as, publicada no ta-
boleiro de anuncios do Concello, conterá unha ad-
vertencia recordándolles aos opositores/as aproba-
dos/as que deberán presentar a documentación si-
nalada nas bases para xustificar que cumpren os
requisitos esixidos para ingresar na función públi-
ca local e acceder á praza convocada.

2. Os/as aspirantes propostos/as achegarán, den-
tro do prazo de 20 días naturais, contados desde a
publicación da relación de aprobados/as, os docu-
mentos acreditativos de capacidade e mailos requi-
sitos esixidos na convocatoria:

a) Documento nacional de identidade mediante
fotocopia compulsada por ambos lados.

b) Fotocopia debidamente compulsada do título
académico esixido para o ingreso.

c) Certificado médico, sen prexuízo dun poste-
rior recoñecemento.

d) Declaración xurada de non ter sido separa-
do/a do servizo das administracións públicas
e non estar incurso/a nalgunha das causas de

incapacidade ou incompatibilidade determi-
nadas na lexislación vixente.

e) Documentación xustificativa daqueles outros
requisitos esixidos para o ingreso nas bases
específicas de cada proceso selectivo.

3. Ante a imposibilidade, debidamente xustifi-
cada, de presentar os documentos sinalados, os/as
aspirantes poderán acreditar que reúnen as condi-
cións esixidas mediante calquera outro medio de
proba admitido en dereito.

4. Quen non presentara a documentación sinala-
da anteriormente dentro do prazo fixado, agás causa
de forza maior, non poderá ser nomeado funciona-
rio/a de carreira ou contratado/a como persoal labo-
ral fixo, nin tampouco se do exame da documenta-
ción se deducise que carece dalgúns requisitos.

5. Nese caso, o tribunal poderá formular nova
proposta de nomeamento a favor do/a aspirante
que, tendo superado a totalidade do proceso selec-
tivo, lle segue na orde de puntuación. 

6. Os/as aspirantes aprobados/as que tivesen a
condición de funcionarios ou laborais fixos estarán
exentos/as de xustificar as condicións e os requisi-
tos xa acreditados para obter o seu anterior nome-
amento, debendo presentar soamente unha certifi-
cación acreditativa da súa condición e demais cir-
cunstancias que consten no seu expediente persoal,
así como a xustificación dos requisitos específicos
esixidos para o acceso.

Décimo sexta. Nomeamento do persoal

1. Concluído o proceso selectivo, os/as aspiran-
tes aprobados/as, cun número que non poderá ex-
ceder en ningún caso ao das prazas convocadas,
serán nomeados persoal funcionario ou laboral do
concello polo Alcalde, unha vez que xustifiquen
documentalmente o cumprimento dos requisitos
previstos nestas bases para o ingreso.

2. A incorporación ao posto de traballo efectua-
rase dentro do prazo máximo de 1 mes, contado
desde o día seguinte ao da notificación do nomea-
mento.

Décimo sétima. Incidencias

Os tribunais de cada proceso selectivo quedan
facultados para interpretar as bases da convocato-
ria, así como para resolver cantas dúbidas e inci-
dencias presente a súa aplicación e poderán adop-
tar os acordos necesarios procurando a boa orde e
desenvolvemento do proceso selectivo.

Décimo oitava. Disposición final

As bases xerais e específicas da convocatoria e
cantos actos administrativos deriven delas e das
actuacións dos tribunais poderán ser impugnadas
nos casos e na forma establecidos pola Lei 30/92,
do 26 de novembro de Réxime Xurídico das admi-
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nistracións públicas e do procedemento adminis-
trativo común, modificada pola Lei 4/99.

O Concello poderá, no seu caso, revisar as reso-
lucións dos tribunais segundo o previsto na citada
Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administra-
cións Públicas e do Procedemento Administrativo
Común (LRXAP).

BASES ESPECÍFICAS 

1) PRAZAS DE PERSOAL FUNCIONARIO

* 1 praza de Técnico de Xestión, encadrada na
escala de administración xeral, subescala
técnica e integrada no grupo A2, por quenda
libre.

* 4 prazas de Auxiliar de Administración
Xeral, encadradas na escala de administra-
ción xeral, subescala auxiliar e integradas no
grupo C2, por quenda libre.

* 1 praza de Auxiliar de Arquivo, encadrada
na escala de administración xeral, subescala
auxiliar e integrada no grupo C2, por quenda
libre.

* 1 praza de Ordenanza, encadrada na escala
de administración xeral, subescala subalter-
na e integrada noutras agrupacións profesio-
nais sen requisito de titulación, na quenda
reservada a discapacitados/as.

* 1 praza de Oficial de Vías e Obras, encadrada
na escala de Administración especial, subes-
cala de servizos especiais e integrada no
grupo C2 por quenda de promoción interna.

TÉCNICO/A DE XESTIÓN

Primeira. Número de prazas e características

Convócase UNHA praza de técnico/a de xestión,
encadrada no grupo A2 da escala de Admón. xeral,
subescala de xestión, dotada coas retribucións bá-
sicas correspondentes o seu grupo de titulación e as
complementarias asignadas ao posto de traballo ao
que se adscriba a praza.

Segunda. Sistema de selección

Establécese o sistema de oposición libre. 

Terceira. Requisitos dos/as aspirantes

Ademais das condicións xerais sinaladas na
base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes debe-
rán, inexcusablemente, contar coa nacionalidade
española e posuír o título de Diplomado/a Univer-
sitario/a ou equivalente exclusivamente nas se-
guintes titulacións: Economía, Empresariais ou Di-
rección e Administración de Empresas.

Cuarta. Exercicios da oposición

A fase de oposición constará dos seguintes exer-
cicios:

Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e
eliminatorio.

Consistirá en desenvolver por escrito un tema de
carácter xeral, determinado polo tribunal inmedia-
tamente antes do inicio do exercicio e relacionado
co programa que se achega á convocatoria, sen que
se ateña a un epígrafe concreto do mesmo e duran-
te un tempo máximo de dúas horas. Os/as aspiran-
tes terán amplia liberdade no tocante á forma de
exposición valorándose a formación xeral, a clari-
dade de ideas, así como o rigor e precisión na expo-
sición. Posteriormente, serán convocados/as opor-
tunamente polo tribunal para proceder á súa lectu-
ra pública, que fará o seu autor/a. 

O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e será
preciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Segundo Exercicio: De carácter obrigatorio e
eliminatorio.

Consistirá en desenvolver por escrito, durante
un máximo de catro horas, tres temas elexidos ao
chou entre os que figuran no anexo á presente con-
vocatoria, un da primeira parte e dous da segunda.
Neste exercicio valoraranse os coñecementos do/a
aspirante e a súa claridade expositiva. 

O exercicio será leído polos/as aspirantes en se-
sión pública no intre en que determine o tribunal e
o mesmo calificarase de 0 a 10 puntos e será preci-
so acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Terceiro exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio.

Consistirá na resolución dun ou varios supostos
prácticos, a determinar o tribunal, en relación coas
materias contidas no programa, durante un tempo
máximo de tres horas; os/as aspirantes poderán
consultar textos legais e coleccións lexislativas. 

Neste exercicio valorarase a capacidade de análi-
se e a aplicación razoada dos coñecementos teóricos
á resolución dos problemas prácticos presentados.

O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e será
preciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Cuarto exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio, sobre coñecemento do galego para aspi-
rantes non exentos/as.

Consistirá en traducir do castelán para o galego,
sen axuda de dicionario, un texto elixido polo tri-
bunal inmediatamente antes do inicio do exercicio,
nun tempo máximo de trinta minutos.

A tradución será lida polo/a aspirante diante do
tribunal. Neste exercicio valorarase a corrección da
tradución e a pronuncia da lingua galega. 

A cualificación deste exercicio será de apto ou
non apto. 
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ANEXO. TEMARIO DA CONVOCATORIA

Primeira parte

1. A Constitución española. Título preliminar.
Os dereitos e deberes fundamentais, as liber-
dades públicas e os principios rectores da po-
lítica social e económica na Constitución. A
protección e suspensión dos dereitos funda-
mentais. O recurso de amparo. A Coroa. A re-
forma constitucional.

2. A Lei. Concepto e caracteres. As relacións
entre o ordenamento estatal e os ordenamen-
tos autonómicos. O Poder Lexislativo. As Cor-
tes Xerais. Composición, elección e disolución.
Atribucións. Órganos de control dependentes
das Cortes Xerais: o Defensor do Pobo e o Tri-
bunal de Contas. O Poder Executivo. A Admi-
nistración pública na Constitución.

3. O Poder Xudicial. Regulación constitucional
da Xustiza. A Lei orgánica do poder xudi-
cial. O Tribunal Constitucional na Constitu-
ción e na súa lei orgánica. Composición, de-
signación, organización e funcións. O sistema
español de control da constitucionalidade
das leis.

4. Estatuto de Autonomía de Galicia. As com-
petencias da Comunidade Autónoma. O par-
lamento galego. A Xunta e o seu Presidente.
A Administración Autonómica. O Valedor do
Pobo.

5. Os conceptos de Administración pública e
dereito administrativo. O sometemento da
Administración ao dereito. O principio de le-
galidade. As potestades administrativas. As
fontes do dereito administrativo. O regula-
mento: titularidade da potestade regulamen-
taria.

6. O administrado: concepto e clases. As situa-
cións xurídicas do administrado; dereitos
subxectivos e intereses lexítimos. O acto ad-
ministrativo. Concepto. Elementos. Clases.
Requisitos: a motivación e forma. A eficacia
dos actos administrativos: o principio de au-
totutela declarativa. A notificación: contido,
prazo e práctica. 

7. A invalidez do acto administrativo. Supostos
de nulidade de pleno dereito e anulabilidade.
O principio de conservación do acto adminis-
trativo. A revisión de actos e disposicións
pola propia Administración: supostos. A ac-
ción de nulidade, procedemento, límites. A
declaración de lesividade. A revogación de
actos. A rectificación de erros materiais ou
de feito.

8. Disposicións xerais sobre os procedementos
administrativos e normas reguladoras dos
distintos procedementos. Clases de interesa-
dos. A iniciación do procedemento. Presenta-

ción de solicitudes, escritos e comunicacións.
Termos e prazos: cómputo, ampliación e tra-
mitación de urxencia. Ordenación. Instru-
ción: intervención dos/as interesados/as,
proba e informes. Terminación do procede-
mento. A obriga de resolver. A terminación
convencional. O silencio administrativo. O
desestimento e a renuncia. A caducidade.

9. A coacción administrativa: o principio de au-
totutela executiva. A execución forzosa dos
actos administrativos: os seus medios e prin-
cipios de utilización. A coacción administra-
tiva directa. A vía de feito. Recursos admi-
nistrativos: principios xerais. Tramitación.
As reclamacións administrativas previas ao
exercicio de acciones civís e laborais. 

10. A potestade sancionadora: concepto e signifi-
cado. Principios do exercicio da potestade
sancionadora. O procedemento sancionador e
as súas garantías. Medidas sancionadoras
administrativas. A xurisdición contencioso-
administrativa. Natureza, extensión e lími-
tes. Órganos da xurisdición e as súas compe-
tencias.

11. Réxime xurídico dos contratos das Adminis-
tracións públicas. O órgano de contratación.
O contratista: capacidade, solvencia, prohibi-
cións, clasificación. A selección do contratis-
ta, actuacións previas á contratación. Proce-
dementos, formas e criterios de adxudicación.
Garantías. Perfeccionamento e formalización
do contrato. Execución e modificación dos
contratos. Extinción do contrato.

12. A expropiación forzosa. Suxeitos, obxecto e
causa. O procedemento xeral. Garantías xuris-
dicionais. A reversión expropiatoria. Tramita-
ción de urxencia. Procedementos especiais. 

13. A responsabilidade da Administración públi-
ca: caracteres. Os presupostos da responsabili-
dade. Danos resarcíbeis. A acción e o procede-
mento administrativo en materia de responsa-
bilidade. A responsabilidade patrimonial das
autoridades e persoal ao servizo das Adminis-
tracións públicas.

14. As propiedades públicas: tipoloxía. O domi-
nio público, concepto, natureza e elementos.
Afectación e mutacións demaniais. Réxime
xurídico do dominio público. Utilización: Re-
serva e concesión. Os bens das entidades lo-
cais. Clases. Prerrogativas e potestades das
entidades locais en relación cos seus bens. Os
bens comunais. O inventario. Réxime dos
montes veciñais en man común.

15. Réxime local: significado e evolución históri-
ca. A Administración local na Constitución.
Clases de entidades locais. As fontes do de-
reito local. Regulación básica do Estado e
normativa das comunidades autónomas en
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materia de réxime local. A incidencia da le-
xislación sectorial sobre o réxime local. A
potestade regulamentaria das entidades lo-
cais. O regulamento orgánico. Os bandos.

16. O municipio: concepto e elementos. O termo
municipal. A poboación. O padrón de habi-
tantes. O estatuto dos veciños. Dereito dos
estranxeiros. A organización municipal nos
municipios de réxime común e nos de gran
poboación. Órganos municipais, funciona-
mento e competencias. Os grupos políticos. 

17. Réxime de sesións e acordos dos órganos de
goberno local. Actas, certificacións, comuni-
cacións, notificacións e publicación dos acor-
dos. O rexistro de documentos. As formas de
actividade das entidades locais. A interven-
ción administrativa local na actividade pri-
vada. As licenzas e autorizacións administra-
tivas: as súas clases. A actividade de fomento
na esfera local.

18. O empregado público local. Clases. Os instru-
mentos de organización do persoal. Os/as
funcionarios/as con habilitación de carácter
estatal. Os/as funcionarios/as propios/as das
corporacións locais. O persoal laboral ao ser-
vizo das entidades locais. O persoal eventual.
A relación de servizos dos empregados públi-
cos locais: Dereito, deberes e situacións ad-
ministrativas. Dereitos económicos e seguri-
dade social. Negociación colectiva. Réxime
de incompatibilidades. Réxime disciplinario.

19. A lexislación urbanística española. Normati-
va urbanística de Galicia. Réxime urbanísti-
co da propiedade do solo. Clasificación do
solo. Instrumentos de planeamento xeral.
Planeamento de desenvolvemento. Execución
do planeamento.

20. O principio de equidistribución e as súas téc-
nicas. Sistemas de actuación. Os proxectos
de urbanización. A licenza urbanística: actos
suxeitos, natureza e réxime xurídico. As
ordes de execución. Deberes de conservación
e réxime da declaración de ruína. Protección
da legalidade urbanística. 

Segunda parte

1. A Economía e a Facenda na Constitución es-
pañola. O modelo económico constitucional.
Tributos, orzamentos, débeda pública e fisca-
lización. Competencias estatais, autonómicas
e locais en materia tributaria, Principios
constitucionais en materia de financiamento
autonómico e local.

2. A Carta Europea da Autonomía Local. Conti-
do. Especial referencia aos aspectos económi-
cos e financeiros da Carta. A súa posición e
significación no ordenamento xurídico espa-
ñol.

3. O Dereito Financeiro: concepto e contido. As
fontes do Dereito Financeiro. Os principios
constitucionais do Dereito Financeiro. Prin-
cipios relativos aos ingresos públicos: legali-
dade e reserva de lei, xeneralidade, capacida-
de económica, igualdade, progresividade e
non confiscatoriedade. Principios relativos
ao gasto público: legalidade e equidade, efi-
cacia, eficiencia e economía na programación
e execución do gasto público.

4. O Orzamento Xeral das entidades locais:
concepto e contido. Especial referencia ás
bases de execución do orzamento. A elabora-
ción e aprobación do Orzamento Xeral. A
prórroga orzamentaria. A estabilidade orza-
mentaria.

5. A estrutura orzamentaria. Os créditos do or-
zamento de gastos: delimitación, situación e
niveis de vinculación xurídica. As modifica-
cións de crédito: clases, concepto, financia-
mento e tramitación.

6. A execución do orzamento de gastos e de in-
gresos: as súas fases. Os pagos a xustificar.
Os anticipos de caixa fixa. Os gastos de ca-
rácter plurianual. A tramitación anticipada
de gastos.

7. Os proxectos de gasto. Os gastos con finan-
ciamento afectado: especial referencia ás
desviacións de financiamento.

8. A liquidación do Orzamento. Tramitación. Os
remanentes de crédito. O resultado orzamen-
tario: concepto, cálculo e axustes. O rema-
nente de tesourería: concepto e cálculo. Aná-
lise do remanente de tesourería para gastos
con financiamento afectado e do remanente
de tesourería para gastos xerais.

9. A tesourería das entidades locais. Réxime
xurídico. O principio de unidade de caixa.
Funcións da Tesourería. Organización. Situa-
ción dos fondos: a caixa e as contas banca-
rias. A realización de pagos: prelación, pro-
cedementos e medios de pago. O estado de
conciliación.

10. A planificación financeira. O plan de tesou-
rería e o plan de disposición de fondos. A
rentabilización de excedentes de tesourería.
As operacións de tesourería. O risco de tipos
de xuro nas operacións financeiras.

11. O sistema de contabilidade da Administra-
ción local. Principios xerais. Competencias.
Fins da contabilidade. A instrucción de Con-
tabilidade para a Administración Local: es-
tructura e contido. Particularidades do trata-
mento especial simplificado. Documentos
contables. Libros de Contabilidade.

12. A Conta Xeral das entidades locais. Os esta-
dos e contas anuais e anexos da entidade
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local e os seus organismos autónomos: conti-
do e xustificación. As contas das sociedades
mercantís. Tramitación da Conta Xeral.
Outra información a subministrar ao Pleno,
aos órganos de xestión e a outras Adminis-
tracións Públicas.

13. O control interno da actividade económico-
financeira das Entidades Locais e os seus
entes dependentes. A función interventora:
ámbito subxectivo, ámbito obxectivo e mo-
dalidades. Especial referencia aos reparos.

14. Os controis financeiros, de eficacia e de efi-
ciencia: ámbito subxectivo, ámbito obxecti-
vo, procedementos e informes. A auditoría
como forma de exercicio do control financei-
ro. As Normas de Auditoría do sector públi-
co.

15. O control externo da actividade económico-
financeira do sector público local. A fiscali-
zación das entidades locais polo Tribunal de
Contas e os órganos de control externo das
Comunidades Autónomas. As relacións do
Tribunal de contas e os órganos de control
externo das Comunidades Autónomas.

16. A relación xurídica tributaria: concepto e
elementos. Feito impoñible. Devengo. Exen-
cións. Suxeito activo. Suxeitos pasivos. Res-
ponsables. A solidaridade: extensión e efec-
tos. O domicilio fiscal. A representación. A
transmisión da débeda. As bases impoñible e
liquidable. O tipo de gravame. A cota e a dé-
beda tributarias.

17. A xestión tributaria: delimitación e ámbito.
O procedemento de xestión tributaria. A li-
quidación dos tributos. A declaración tribu-
taria. Os actos de liquidación: clases e réxime
xurídico. A consulta tributaria. A proba nos
procedementos de xestión tributaria. A
Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria. A xestión tributaria nas entidades locais.

18. A extinción da obriga tributaria. O pago: re-
quisitos, medios de pago e efectos do pago. A
imputación de pagos. Consecuencias da falta
de pago e consignación. Outras formas de ex-
tinción: a prescrición, a compensación, a
condonación e a insolvencia.

19. A recadación dos tributos. Órganos de reca-
dación. O procedemento de recadación en pe-
ríodo voluntario. O procedemento de recada-
ción en vía de constrinximento: iniciación, tí-
tulos para a execución e providencia de
constrinximento. Aprazamento e fracciona-
mento do pagamento. 

20. Desenvolvemento do procedemento de cons-
trinximento. O embargo de bens. Enaxena-
ción. Aplicación e imputación da suma obti-
da. Terminación do procedemento. Impugna-

ción do procedemento. As garantías tributa-
rias: concepto e clases.

21. A inspección dos tributos. Actuacións inspec-
toras para a xestión dos tributos: comproba-
ción e investigación, obtención de informa-
ción, a comprobación de valores e informe e
asesoramento. Réxime xurídico das funcións
inspectoras. O procedemento de inspección
tributaria. Potestades da Inspección dos Tri-
butos. Documentación das actuacións ins-
pectoras. As actas de inspección. A inspec-
ción dos recursos non tributarios.

22. As infraccións tributarias: concepto e clases.
As sancións tributarias: clases e criterios de
graduación. Procedemento sancionador. Ex-
tinción da responsabilidade por infraccións.

23. A revisión en vía administrativa dos actos de
xestión tributaria. Procedementos especiais
de revisión. O recurso de reposición. As re-
clamacións económico-administrativas. Es-
pecialidades da revisión en vía administrati-
va dos actos de xestión tributaria dictados
polas entidades locais.

24. Visión global do sistema tributario español.
Distribución das diferentes figuras entre os
distintos niveis de facenda: estatal, autonó-
mica e local. Funcións dentro do sistema das
distintas figuras tributarias. Relacións entre
os principais impostos. Armonización fiscal
comunitaria.

25. Os tributos locais: principios. A potestade re-
gulamentaria das entidades locais en materia
tributaria: contido das Ordenanzas fiscais,
tramitación e réxime de impugnación dos
actos de imposición e ordenación de tributos.
O establecemento de recursos non tributarios.

26. O Imposto sobre Bens Inmobles. Natureza.
Feito impoñible. Suxeito pasivo. Exencións e
Bonificacións. Base impoñible. Base liquida-
ble. Cota, devengo e período impositivo. Xes-
tión catastral. Xestión tributaria. Inspección
catastral. 

27. O Imposto sobre Actividades Económicas.
Natureza. Feito impoñible. Suxeito pasivo.
Exencións. Cota: as Tarifas. Devengo e perío-
do impositivo. Xestión censual. Xestión tri-
butaria. Inspección censual. O recargo pro-
vincial.

28. O Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica. Natureza e feito impoñible. Suxeito pa-
sivo. Base impoñible, cota e devengo. Xes-
tión. O Imposto sobre Construccións, Instala-
cións e Obras. Natureza e feito impoñible.
Suxeito pasivo. Base impoñible. Cota e de-
vengo. Xestión. O Imposto sobre o Incremen-
to de Valor dos Terreos de Natureza Urbana.
Natureza e feito impoñible. Suxeito pasivo.
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Exencións. Base impoñible. Cota. Devengo.
Xestión.

29. Taxas e prezos públicos: principais diferen-
cias. As contribucións especiais: anticipo e
aprazamento de cotas e colaboración cidadá. 

30. Aspectos financeiros, orzamentarios e conta-
bles do urbanismo. Cotas de urbanización.
As áreas de reserva. Convenios urbanísticos.

31. A participación de Municipios e Provincias
nos tributos do Estado e das Comunidades
Autónomas. Criterios de distribución e regras
de evolución. Réximes especiais. Os ingresos
de dereito privado. As subvencións e outros
ingresos de dereito público.

32. O Crédito local. Clases de operacións de cré-
dito. Natureza xurídica dos contratos: trami-
tación. As operacións de crédito a longo
prazo. Finalidade e duración. Competencia.
Límites e requisitos para a concertación de
operacións de crédito a longo prazo. A conce-
sión de avais polas entidades locais.

33. As sociedades mercantís en xeral. Concepto
legal de sociedade mercantil. Clases. Disolu-
ción e liquidación de sociedades. O Rexistro
Mercantil.

34. A sociedade comanditaria. A sociedade de
responsabilidade limitada. A sociedade anó-
nima.

35. Títulos valores. Letra de cambio. A relación
causal e forma na letra de cambio. A provi-
sión de fondos. Requisitos esenciais relativos
ao documento e ás persoas. A aceptación e o
aval. O endoso. O protesto.

36. O cheque. Analoxías e diferencias ca letra de
cambio. Requisitos e modalidades. A provi-
sión. A presentación e o pago do cheque. Pro-
testo do cheque. As accións cambiarias.

37. As obrigas mercantís. Contratos mercantís.
Contrato de conta corrente. Compravenda
mercantil. Contrato de comisión. O “lea-
sing”. O “renting”.

38. Contratos bancarios. Clasificación. O depósi-
to bancario. Os préstamos bancarios. A aper-
tura de crédito: concepto, natureza e clases.
Réxime dos contratos de apertura de crédito.
O desconto bancario.

39. O concurso. Procedemento e efectos da decla-
ración de concurso.

40. Os delitos cometidos polos/as funcionarios/as
públicos/as. Os delitos contra a Facenda Pú-
blica.

AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL

Primeira. Número de prazas e características

Convócanse CATRO prazas de Auxiliar de Ad-
ministración Xeral, encadradas no grupo C2 da es-

cala de Admón. Xeral, subescala auxiliar, dotada
coas retribucións básicas correspondentes ao seu
grupo de titulación e as complementarias asignadas
ao posto de traballo ao que se adscriba a praza.

Segunda. Sistema de selección

Establécese o sistema de concurso-oposición
libre. A fase de concurso será previa á de oposición
e nela valoraránse os seguintes méritos:

a) Por ter realizado funcións de auxiliar admi-
nistrativo/a en entidades da administración
local: 0,20 puntos por mes. Se os servizos se
prestaran noutra administración pública:
0,15 puntos por mes. Námbolos dous casos a
puntuación máxima por este apartado será
de 2 puntos. Os servizos acreditaránse cunha
certificación na que se acredite a natureza
dos servizos prestados.

b) Por participación en cursos impartidos polo
INAP, EGAP ou calquera outro organismo
oficial competente para impartilos e sempre
que teñan relación coas funcións propias do
posto: 0,25 puntos por cada curso ata un má-
ximo de 1 punto. Non se computarán xorna-
das, seminarios, congresos ou similares.

c) Por titulacións ou certificados de estudos ofi-
ciais superiores aos esixidos para acceder ao
posto cun máximo de 2 puntos non valorán-
dose os que serviron para obter os superiores
que se aleguen como mérito:

Doutorado exclusivamente en Dereito, Cien-
cias Políticas, Ciencias Económicas ou Em-
presariais. 1,25 puntos.

Licenciaturas nas anteriores titulacións: 1
punto.

Diplomaturas nas anteriores, Xestión e Ad-
ministración Pública ou Maxisterio: 0,50
puntos.

Técnico Superior en Informática ou Xestión
Administrativa: 0,30 puntos.

Bacharelato, FP de segundo grao (en Infor-
mática ou Administrativa exclusivamente)
ou equivalente: 0,20 puntos.

Terceira. Requisitos dos/as aspirantes

Ademais das condicións xerais sinaladas na
base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes debe-
rán posuír, o título de Graduado Escolar, Forma-
ción Profesional de primer grao (exclusivamente
rama administrativa ou informática), Graduado en
Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente.

Cuarta. Exercicios da oposición

A oposición constará dos seguintes exercicios:

Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e
eliminatorio. 
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Consistirá en contestar por escrito a un cuestio-
nario, tipo test, de 50 preguntas con respostas alter-
nativas baseadas no contido do programa da convo-
catoria durante un período de 45 minutos. Neste
exercicio cada resposta incorrecta penalizará a me-
tade da puntuación de cada pregunta acertada. 

O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e será
preciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Consistirá en expor por escrito, durante un má-
ximo de dúas horas, dous temas elexidos ao chou
do programa anexo. Valoraranse os coñecementos
do tema, o nivel de formación xeral e a claridade
na exposición. 

O exercicio será leído polos/as aspirantes en se-
sión pública, no intre en que determine o Tribunal
e o mesmo calificarase de 0 a 10 puntos e será pre-
ciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Terceiro Exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Consistirá nunha proba de coñecemento prácti-
co a nivel usuario de contorno operativo Windows,
manexo de ferramentas de ofimática (MS Office) e
de utilidades básicas de internet en dito contorno
(navegación, correo electrónico, etc.), no tempo que
estableza o tribunal. 

O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e será
preciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Cuarto exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Sobre coñecemento do galego para aspirantes
non exentos/as. Consistirá en traducir do castelán
para o galego, sen axuda de dicionario, nun tempo
máximo de trinta minutos, un texto elixido polo
tribunal inmediatamente antes do inicio do exerci-
cio. A tradución será lida polo/a aspirante diante
do tribunal. Neste exercicio valorarase a corrección
da tradución e a pronuncia da lingua galega.

A cualificación deste exercicio será de apto ou
non apto.

ANEXO. TEMARIO DA CONVOCATORIA

1. A Constitución como norma fundamental do
Estado. A Constitución de 1978. Principios
básicos e estrutura.

2. A Constitución: Título preliminar. Dereitos e
Deberes fundamentais dos españois. A orga-
nización do Estado na Constitución.

3. As Cortes Xerais: Composición, atribucións,
funcionamiento. A elaboración das leis.

4. O Poder Xudicial. Principios básicos. A orga-
nización xudicial española. O Tribunal Su-
premo. O Consello Xeral do Poder Xudicial

5. A Administración do Estado. Caracterización
Xeral. O Goberno. A administración periféri-

ca do Estado. O delegado do Goberno nas
Comunidades Autónomas.

6. Estatuto de Autonomía de Galicia. Compe-
tencias da comunidade. As competencias da
Comunidade Autónoma. O parlamento. A
Xunta e o seu Presidente. A Administración
Autonómica

7. O dereito administrativo e o seu concepto. As
fontes do ordenamento xurídico. A Constitu-
ción. A lei. Disposicións normativas con rango
de lei. Os regulamentos. O costume. Os princi-
pios xerais do dereito. A xurisprudencia.

8. O acto administrativo: concepto, elementos e
clases. Invalidez dos actos administrativos:
nulidade e anulabilidade. Os recursos admi-
nistrativos.Revisión de oficio dos actos admi-
nistrativos.

9. Principios Xerais do Réxime Xurídico das
Administraciónes Públicas e do Procedemen-
to Administrativo común. O procedemento
administrativo. Fases do procedemento ad-
ministrativo común. O deber de resolver e
notificar. Os expedientes e o seu arquivo.

10. O Réxime Local español. A Administración
local na Constitución española. Regulación
xurídica actual do réxime local. Entidades
que comprende. O municipio e as súas com-
petencias. Servizos mínimos obrigatorios.

11. O Goberno municipal. O Pleno da Corpora-
ción. O Alcalde. A Xunta de Goberno Local.
As Comisións Informativas. Outros órganos
complementarios e os grupos políticos muni-
cipais.

12. Rexime de funcionamento dos órganos cole-
xiados locais. Convocatoria e Orde do día.
Desenvolvemento das sesións. Actas e Certi-
ficacións dos Acordos.

13. O Rexistro de documentos: concepto. A pre-
sentación de instancias e outros documentos
nas oficinas públicas. Información e partici-
pación cidadá. Dereitos e deberes dos veciños
no ámbito local

14. O cadro de persoal ao servizo do Concello.
Aprobación. Disposicións xerais de aplica-
ción. Clases de persoal. Réxime disciplinario.
Licenzas e permisos.

15. As relacións de postos de traballo.As situa-
cións administrativas dos funcionarios. O ré-
xime retributivo do persoal funcionario e la-
boral ao servizo das entidades locais.

16. Os bens das entidades locais: clases e réxime
xurídico. Os regulamentos e ordenanzas lo-
cais. Clases. Procedemento de elaboración,
aprobación e vixencia.

17. Réxime urbanístico da propiedade do solo:
principios xerais. Clasificación. Instrumentos
de planeamento xeral: plans xerais e normas
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subsidiarias e complementarias. Planeamen-
to de desenvolvemento. Clases de plans e ré-
xime xurídico.

18. Intervención administrativa na edificación e
uso do solo. A licenza urbanística. As ordes
de execución. Protección da legalidade urba-
nística. Infraccións e sancións urbanísticas.

19. As Facendas locais. Clases de tributos locais.
O orzamento xeral dos entes locais: estrutu-
ra, elaboración e aprobación.

20. O cidadán como cliente da Administración. O
estatuto dos veciños. A atención ao público. A
oficina de información e atención ao cidadán.

AUXILIAR DE ARQUIVO

Primeira.—Número de prazas e características

Convócanse UNHA praza de Auxiliar de Arqui-
vo, encadrada no grupo C2 da escala de Admón.
Xeral, subescala auxiliar, dotada coas retribucións
básicas correspondentes ao seu grupo de titulación
e as complementarias asignadas ao posto de traba-
llo ao que se adscriba a praza.

Segunda. Sistema de selección

Establécese o sistema de concurso- oposición
libre. A fase de concurso será previa á de oposición
e nela valoraránse os seguintes méritos:

a) Por ter realizado funcións de auxiliar de ar-
quivo ou similar en entidades da administra-
ción local: 0,20 puntos por mes. Se os servi-
zos se prestaran noutra administración pú-
blica: 0,15 puntos por mes. Námbolos dous
casos a puntuación máxima por este aparta-
do será de 2 puntos. Os servizos acreditarán-
se cunha certificación na que se acredite a
natureza dos servizos prestados.

b) Por participación en cursos impartidos polo
INAP, EGAP ou calquera outro organismo
oficial competente para impartilos e sempre
que teñan relación coas funcións propias do
posto: 0,25 puntos por cada curso, ata un má-
ximo de 1 punto. Non se computarán xorna-
das, seminarios, congresos ou similares.

c) Por titulacións ou certificados de estudos ofi-
ciais superiores aos esixidos para acceder ao
posto cun máximo de 2 puntos non valorán-
dose os que serviron para obter os superiores
que se aleguen como mérito:

Doutorado exclusivamente en Historias ou Bi-
blioteconomía e Documentación: 1,25 puntos.

Licenciaturas nas anteriores titulacións: 1
punto.

Diplomaturas nas anteriores: 0,50 puntos.

Técnico/a Superior en especialidades relacio-
nadas coa xestión de arquivos: 0,30 puntos.

Bacharelato: 0,20 puntos.

Terceira. Requisitos dos/as aspirantes

Ademais das condicións xerais sinaladas na
base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes debe-
rán posuír, o título de Graduado Escolar, Forma-
ción Profesional de primer grao (exclusivamente
rama administrativa ou informática), Graduado en
Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente.

Cuarta. Exercicios da oposición

A oposición constará dos seguintes exercicios:

Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e
eliminatorio. 

Consistirá en contestar por escrito a un cuestio-
nario, tipo test, de 50 preguntas con respostas alter-
nativas baseadas no contido do programa da convo-
catoria durante un período de 45 minutos. Neste
exercicio cada resposta incorrecta penalizará a me-
tade da puntuación de cada pregunta acertada. 

O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e será
preciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Consistirá en expor por escrito, durante un má-
ximo de dúas horas, dous temas elexidos ao chou
do programa anexo. Valoraranse os coñecementos
do tema, o nivel de formación xeral e a claridade
na exposición. 

O exercicio será leído polos/as aspirantes en se-
sión pública, no intre en que determine o Tribunal
e o mesmo calificarase de 0 a 10 puntos sendo pre-
ciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Terceiro exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Consistirá nunha proba de coñecemento prácti-
co relacionada coas funcións a desenvolver no ar-
quivo dunha entidade local.

O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e será
preciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Cuarto exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Sobre coñecemento do galego para aspirantes
non exentos/as. Consistirá en traducir do castelán
para o galego, sen axuda de dicionario, nun tempo
máximo de trinta minutos, un texto elixido polo
tribunal inmediatamente antes do inicio do exerci-
cio. A tradución será lida polo/a aspirante diante
do tribunal. Neste exercicio valorarase a corrección
da tradución e a pronuncia da lingua galega.

A cualificación deste exercicio será de apto ou
non apto.

ANEXO. TEMARIO DA CONVOCATORIA

1. A Constitución de 1978. Principios básicos e
estrutura. Dereitos e deberes fundamentais
dos españois.
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2. Municipio. Concepto e elementos. O termo
municipal. A poboación. 

3. O Alcalde, o Pleno e a Xunta de Goberno.
Composición e funcionamento dos órganos
do Concello.

4. Principios xerais do funcionamento adminis-
trativo do Concello.

5. Persoal ao servizo do Concello. Dereitos e de-
beres dos/as traballadores/as. Réxime de in-
compatibilidades.

6. Unión Europea. Sistema institucional: o or-
denamento xurídico comunitario. A súa rela-
ción co ordenamento xurídico español. 

7. O Estatuto de Autonomía de Galicia. Organi-
zación e competencias. Institucións de Galicia. 

8. Arquivos e historia local. Concepto de arqui-
vo e de arquivistica, tipos de arquivos. Os
sistemas de información arquivística.

9. Os programas de xestión integral de docu-
mentos e arquivos. Concepto e elementos.
Identificación de fondos e series. Teoría e
metodoloxía para a súa aplicación.

10. Concepto de documento. Os documentos de
arquivo. Características e elementos. Valores
e idades dos documentos de arquivo. O siste-
ma de arquivos españois.

11. Os novos significados do concepto documen-
tación. Das oríxes ao documento electrónico.
A función e organización dun arquivo muni-
cipal.

12. A organización no tratamento archivístico.
Sistemas de clasificación e tipos de ordena-
ción.Valoración, selección e eliminación de
documentos. Conceptos e criterios metodoló-
xicos. Aplicación. Elementos resultantes.

13. O proceso documental: ingresos, transferen-
cias e selección da documentación. Identifi-
cación, valoración, selección, organización e
instalación dos documentos de arquivo. Xes-
tión de documentos gráficos e audiovisuais
nos arquivos

14. A descripción documental. Instrumentos de
descripción, de control e de información. Os
sistemas de clasificación e ordenación de do-
cumentos. Soportes documentais.

15. A accesibilidade documental: aspectos legais
e consultas.O acceso á documentación e a
protección de datos. O arquivo na moderni-
zación da administración.

16. A documentación administrativa. A forma-
ción do expediente, tramitación e tratamento
archivístico. Autenticidade e orixinalidade.
A tradición documental: Concepto e evolu-
ción. A validación documental. Concepto e
evolución histórica.

17. Medidas de prevención e corrección de axen-
tes degradantes ambientais. Soportes docu-
mentais. Tipos e causas físico-químicas e
biolóxicas da sua alteración.

18. A informática aplicada aos arquivos. Con-
ceptos fundamentais e principais retos. Bases
de datos. Almacenamento, recuperación e di-
fusión da información. Aspectos éticos e le-
gais. A produción documental en novos so-
portes. Repercusión nos arquivos.

19. Arquivos e Internet. Arquivos españois en In-
ternet. O papel dos arquivos e da arquivística
na sociedade da información. Os documentos
electrónicos. Definición e características.
Conservación e preservación. Integridade e
autenticidade. Normas internacionais relati-
vas aos documentos electrónicos de arquivo.

20. A difusión do arquivo. O servizo á adminis-
tración e aos cidadáns. Función educativa e
cultural dos arquivos. A mercadotecnia nos
arquivos e a calidade no servizo.

ORDENANZA (QUENDA DISCAPACITADOS)

Primeira. Número de prazas e características

Convócanse UNHA praza de Ordenanza, enca-
drada no grupo doutras agrupacións profesionais
sen requisito de titulación (Disposición transitoria
3ª 2 da Lei 7/2007, de 12 de abril do Estatuto Bási-
co do Empregado Público) da escala de Admón.
Xeral, subescala subalterna, dotada coas retribu-
cións básicas correspondentes ao seu grupo de titu-
lación e as complementarias asignadas ao posto de
traballo ao que se adscriba a praza.

Segunda. Sistema de selección

Establécese o sistema de oposición libre.

Terceira. Requisitos dos/as aspirantes

Ademais das condicións xerais sinaladas na
base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes debe-
rán ter a condición legal de discapacitados/as con-
siderando como tales as definidas no apartado 2 do
artigo 1 da Lei 51/2003, de 2 de decembro (RCL
2003, 2818), de Igualdade de Oportunidades, non
Discriminación e Accesibilidade Universal das Per-
soas con Discapacidade, sempre que acrediten a
súa discapacidade e a compatibilidade co desempe-
ño das tarefas.

Cuarta. Exercicios da oposición

A oposición constará dos seguintes exercicios:

Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e
eliminatorio. 

Consistirá en contestar por escrito a un cuestio-
nario, tipo test, de 40 preguntas con respostas alter-
nativas baseadas no contido do programa da convo-
catoria durante un período de 30 minutos. Neste



Nº 175 — Miércoles 10 septiembre 2008 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 41

exercicio cada resposta incorrecta penalizará a me-
tade da puntuación de cada pregunta acertada.

O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e será
preciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Consistirá en resolver por escrito, durante o
tempo que ao efecto determine o Tribunal, un ou
varios supostos prácticos relacionados coas fun-
cións a desenvolver.

O exercicio calificarase de 0 a 20 puntos cadan-
súa das súas partes e será preciso acadar un míni-
mo de 10 puntos en cadansúa delas para superalo.

Terceiro exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Sobre coñecemento do galego para aspirantes
non exentos/as. Consistirá en traducir do castelán
para o galego, sen axuda de dicionario, nun tempo
máximo de trinta minutos, un texto elixido polo
tribunal inmediatamente antes do inicio do exerci-
cio. A tradución será lida polo/a aspirante diante
do tribunal. Neste exercicio valorarase a corrección
da tradución e a pronuncia da lingua galega.

A cualificación deste exercicio será de apto ou
non apto.

ANEXO. TEMARIO DA CONVOCATORIA

1. A Constitución de 1978. Principios básicos e
estrutura. Dereitos e deberes fundamentais
dos españois.

2. Alcalde, o Pleno e a Xunta de Goberno. Com-
posición e funcionamento dos órganos do
Concello. Convocatoria e orde do día. Actas e
certificados dos acordos.

3. Persoal ao servizo do Concello. Dereitos e de-
beres dos/as traballadores/as. Réxime de in-
compatibilidades. Procedemento administra-
tivo local. O rexistro de entrada e saída de
documentos. 

4. Requisitos da presentación de documentos.
Comunicacións e notificacións. Práctica da
notificación.

5. Mantemento básico e sistemas de seguridade
de edificios e instalacións. Vixilancia e custo-
dia de interior de oficinas e despachos.

6. O sistema de arquivo: arquivo de oficina, ad-
ministrativos e históricos. A clasificación de
documentos. A ordenación de documentos e
expedientes.

7. Os dereitos dos cidadáns fronte á administra-
ción atención ao público, directa e telefónica.
Coñecemento, utilización e atención dun ser-
vizo telefónico. Envíos e recibos postais.

8. Nocións básicas sobre máquinas reproduto-
ras, fotocopiadoras, encadernadoras e análo-
gas. 

9. Descrición do municipio de Redondela. Prin-
cipais vías urbanas, monumentos e lugares
de interese cultura, artístico, deportivo e tu-
rístico, centros oficiais.

10. O Concello de Redondela. Características Te-
rritoriais. A súa poboación, institucións e or-
ganización.

UNHA PRAZA DE OFICIAL OFICIOS DE VÍAS 
E OBRAS (PROMOCIÓN INTERNA)

Primeira. Número de prazas e características

Convócase UNHA praza de oficial de oficios de
Vías e Obras, encadrada no grupo C2 da escala de
Admón. Especial, subescala de servizos especiais,
dotada coas retribucións básicas correspondentes
ao seu grupo de titulación e as complementarias
asignadas ao posto de traballo ao que se adscriba a
praza.

Segunda. Sistema de selección

Establécese o sistema de concurso-oposición
libre.

Terceira. Requisitos dos/as aspirantes

Ademais das condicións xerais sinaladas na
base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes debe-
rán pertencer ao cadro de persoal funcionario ou
persoal laboral fixo do Concello de Redondela e
contar con alomenos dous anos de antigüidade (con
carácter indefinido ou en propiedade) na categoría
de operarios.

Tamén deberán posuír o título de Graduado Es-
colar, Formación Profesional de primer grao (ex-
clusivamente rama de construcción ou similar),
Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou
equivalente 

Cuarta. Fase de concurso

A fase de concurso será previa á da oposición e o
baremo de méritos é o seguinte:

a) Antigüidade: Por cada ano no posto de orixe
0,50 puntos ata un máximo de 3 puntos.

b) Cursos de formación e perfeccionamento:

- Por cada curso relacionado coas funcións
a desempeñar superado no IEAL, EGAP
ou calquera centro oficial, incluídos os
impartidos polo Concello: 0,50 puntos por
cada curso de 30 horas lectivas ou máis e
0,25 puntos por cada curso de menos de
30 horas, ata un máximo de 2 puntos.

c) Titulacións académicas: Por estar en posesión
de titulación superior e complementaria para
acceder á praza a que se aspira: 1 punto.

d) Coñecemento acreditado do idioma galego:
Iniciación ou equivalente: 0,50 puntos. Per-
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feccionamento ou equivalente: 1 punto. Má-
ximo 1 punto

A calificación acadada nesta fase engadirase á
obtida na fase de oposición, sendo preciso superar
esta.

Quinta. Fase de oposición 

A oposición constará dos seguintes exercicios:

Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e
eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito a un cuestio-
nario, tipo test, de 20 preguntas con respostas al-
ternativas baseadas no contido do programa da
convocatoria durante un período de 30 minutos.

Neste exercicio cada resposta incorrecta penali-
zará a metade da puntuación de cada pregunta
acertada. O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e
será preciso acadar un mínimo de 5 puntos para su-
peralo.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Práctico, consistirá na realización dun ou varios
supostos prácticos do contido do programa da con-
vocatoria, sendo a súa función a de evaluar os co-
ñecementos técnicos dos/as aspirantes na área da
que haberán de desempeñar a súa actividade profe-
sional. Calificarase de 0 a 20 puntos e para aprobar
será preciso acadar un mínimo de 10 puntos.

Terceiro exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Sobre coñecemento do galego para aspirantes
non exentos/as. Consistirá en traducir do castelán
para o galego, sen axuda de dicionario, nun tempo
máximo de trinta minutos, un texto elixido polo
tribunal inmediatamente antes do inicio do exerci-
cio. A tradución será lida polo/a aspirante diante
do tribunal. Neste exercicio valorarase a corrección
da tradución e a pronuncia da lingua galega.

A cualificación deste exercicio será de apto ou
non apto.

ANEXO. PROGRAMA DA 
CONVOCATORIA

1. A prevención de riscos laborais no posto de
traballo. Normas xerais.

2. Servizos da área de Obras e Servizos do Con-
cello de Redondela: funcións e cometidos.

3. Instalacións e Edificios Municipais: Caracte-
rísticas dos recintos. A súa ubicación. Pro-
blemática do seu mantenemento e conserva-
ción.

4. Movementos de terras. Nivelación. Interpre-
tación de planos. Escalas

5. Replanteo de alicerces, muros e eixes de es-
trutura. Construción de morteiros e formi-
góns.

6. Construción de muros: mampostería ladrillo.
Cubertas: Repranteo de cubertas.

7. Revestimentos: Guarnecidos. Estucados.Tra-
zados de escaleiras.

8. Protección de edificios contra humidade.

9. Saneamentos: Rede de evacuación de augas
residuais.

10. Viais: elementos e posta en obra.

2 PRAZAS DE PERSOAL 
LABORAL FIXO

* 1 praza de Coordinador/a Novas Tecnoloxías,
equiparada ao grupo A2 da función pública,
por quenda libre.

* 1 praza de oficial electricista, equiparada ao
grupo C2 da función pública, por quenda
libre.

* 1 praza de oficial de medio ambiente, equi-
parada ao grupo C2 da función pública, por
quenda libre.

* 2 prazas de operarios/as de limpeza, equipa-
radas ao grupo doutras agrupacións profe-
sionais sen requisito de titulación da función
pública, por quenda libre.

* 2 prazas de operarios/as de medio ambiente
equiparadas ao grupo doutras agrupacións
profesionais sen requisito de titulación da
función pública, por quenda libre.

COORDINADOR/A NOVAS TECNOLOXÍAS

Primeira. Número de prazas e características

Convócase UNHA praza de coordinador/a novas
tecnoloxías, equiparada ao grupo A2 da función
pública e as complementarias asignadas ao posto
de traballo ao que se adscriba a praza.

Segunda. Sistema de selección

Establécese o sistema de concurso-oposición
libre. A fase de concurso será previa á de oposición
e nela valoraránse os seguintes méritos:

a) Por ter realizado funcións similares en enti-
dades da administración local: 0,20 puntos
por mes. Se os servizos se prestaran noutra
administración pública: 0,15 puntos por mes.
Námbolos dous casos a puntuación máxima
por este apartado será de 2 puntos. Os servi-
zos acreditaránse cunha certificación na que
se acredite a natureza dos servizos prestados.

b) Por participación en cursos impartidos polo
INAP, EGAP ou calquera outro organismo
oficial competente para impartilos e sempre
que teñan relación coas funcións propias do
posto: 0,25 puntos por cada curso, ata un má-
ximo de 1 punto. Non se computarán xorna-
das, seminarios, congresos ou similares.
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c) Por titulacións ou certificados de estudos ofi-
ciais superiores ou diferentes aos esixidos
para acceder ao posto cun máximo de 2 pun-
tos non valorándose os que serviron para
obter os superiores que se aleguen como mé-
rito:

Doutorado: 1,25 puntos

Licenciatura universitaria ou enxeñería su-
perior: 1 punto.

Terceira. Requisitos dos/as aspirantes

Ademais das condicións xerais sinaladas na
base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes debe-
rán posuír alomenos o título de Diplomado/a Uni-
versitario/A ou equivalente e acreditar contar con
estudos oficiais de capacitación informática de
máis de 1000 horas (impartido por centro oficial ou
debidamente homologado para impartilos) agás os
enxeñeiros/as técnicos/as ou superiores, que non
precisan dita acreditación.

Cuarta. Exercicios da oposición

A fase de oposición constará dos seguintes exer-
cicios:

Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e
eliminatorio. 

Consistirá en contestar por escrito a un cuestio-
nario, tipo test, de 60 preguntas con respostas alter-
nativas baseadas no contido do programa da convo-
catoria durante un período de 60 minutos. Neste
exercicio cada resposta incorrecta penalizará a me-
tade da puntuación de cada pregunta acertada. 

O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e será
preciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Consistirá en desenvolver por escrito, durante
un máximo de dúas horas, dous temas elexidos ao
chou entre os que figuran no anexo á presente con-
vocatoria. Neste exercicio valoraranse os coñece-
mentos do/a aspirante e a súa claridade expositiva. 

O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e será
preciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Terceiro exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio.

Consistirá na resolución dun ou varios supostos
prácticos, a determinar polo tribunal, en relación
coas materias contidas no programa, durante un
tempo máximo de tres horas; os/as aspirantes pode-
rán consultar textos legais e coleccións lexislativas. 

Neste exercicio valorarase a capacidade de análi-
se e a aplicación razoada dos coñecementos teóricos
á resolución dos problemas prácticos presentados.

O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e será
preciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Cuarto exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio, sobre coñecemento do galego para aspi-
rantes non exentos/as. 

Consistirá en traducir do castelán para o galego,
sen axuda de dicionario, un texto elixido polo tri-
bunal inmediatamente antes do inicio do exercicio,
nun tempo máximo de trinta minutos.

A tradución será lida polo/a aspirante diante do
tribunal. Neste exercicio valorarase a corrección da
tradución e a pronuncia da lingua galega. 

A cualificación deste exercicio será de apto ou
non apto. 

ANEXO. TEMARIO DA CONVOCATORIA

1. A organización política do Estado español. A
Constitución de 1978. Significado, estrutura
e contido. Reforma da Constitución. O Tribu-
nal Constitucional.

2. A regulación dos dereitos e deberes funda-
mentais da persoa na Constitución. O Defen-
sor do Pobo. A Coroa: funcións constitucio-
nais.

3. As Cortes Xerais. Composición, atribucións e
funcionamento. O Poder Xudicial. A súa or-
ganización e distribución de competencias. 

4. A organización territorial do Estado. As Co-
munidades Autónomas. Os Estatutos de Au-
tonomía: o seu contido e valor normativo.

5. A Administración do Estado. Órganos cen-
trais. Órganos periféricos. Os organismos au-
tónomos e as sociedades estatais. Órganos
consultivos da Administración do Estado.

6. A Administración Local. Réxime constitucio-
nal e entidades que comprende. O municipio.
Organización e competencias do municipio.

7. Órganos de goberno municipais. O alcalde:
elección, deberes e competencias. Os tenentes
de Alcalde e os concelleiros. A Xunta de Go-
berno Local. As comisións informativas. O
Pleno: funcionamento e competencias. En
particular, a distribución de competencias en
materia urbanística entre os distintos órga-
nos municipais.

8. O Estatuto de Autonomía de Galicia. Compe-
tencias da Comunidade Autónoma. O Gober-
no da Comunidade Autónoma. O parlamento
de Galicia.

9. O empregado público local e a súa organiza-
ción. Clases de empregados públicos. Derei-
tos e deberes dos empregados públicos locais.
Réxime económico. As situacións adminis-
trativas dos empregados públicos: supostos e
efectos. O réxime disciplinario. 

10. Ámbito de aplicación e principios da Lei de
Réxime Xurídico das Administracións Públi-
cas e do Procedemento Administrativo Común.



44 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 175 — Miércoles 10 septiembre 2008

O procedemento administrativo: concepto e
natureza. 

11. Fases do procedemento administrativo común.
O deber de resolver e notificar. Os expedientes
e o seu arquivo.

12. O Orzamento municipal. Os ingresos munici-
pais. O gasto público local.

13. Os bens municipais. Clases. Réxime xurídico
básico dos bens patrimoniais e demaniais. O
inventario de bens e dereitos municipais. A
expropiación forzosa. Potestade expropiato-
ria: natureza e xustificación. Procedemento
xeral expropiatorio.

14. Os contratos administrativos. As súas clases.
Formas de contratación. Contido e efectos
dos contratos administrativos. A execución
dos contratos. Revisión de prezos. Resolu-
ción, rescisión e renuncia. Modificación dos
contratos.

15. O cidadán como cliente da Administración. O
estatuto dos veciños. A atención e informa-
ción ao público.

16. O dereito dos cidadáns a relacionarse coas
administracións públicas por medios electró-
nicos. Alternativas e xestión.

17. As tecnoloxías da información. Normativa de
aplicación.

18. A administración electrónica. Principios e
Réxime xurídico. Publicacións electrónicas.

19. A identificación e autenticación. A firma
electrónica. A acreditación e representación
dos cidadáns.

20. Rexistros telemáticos. Requerimentos técni-
cos. Réxime Xurídico

21. Comunicacións e notificacións telemáticas.
Requerimentos técnicos. Réxime Xurídico.

22. A xestión electrónica dos procedementos. A
sua aplicación á administración local.

23. Relacións electrónicas entre as distintas ad-
ministracións públicas Transferencia de tec-
noloxías. Normalización e intercambio de
datos.

24. Dirección e xestión de proxectos de moderni-
zación administrativa e tecnoloxías da infor-
mación.

25. Iniciativas e lexislación en materia da socie-
dade da información e administración elec-
trónica en Europa.

26. Planificación e control das TIC. ITIL, COBIT.
Métricas. Xestión de servizos e infraestructu-
ras TIC.

27. Normalización da imaxe institucional, da
linguaxe e os documentos da administración.

28. Sistemas de intranet administrativa. Servizos
e funcionalidades. A comunicación entre os
distintos servizos municipais.

29. Normativa en materia de telecomunicacións.
Principios xerais. Competencias dos conce-
llos nese ámbito.

30. Normativa de protección de datos de carácter
persoal. Principios e datos protexidos.

31. Comunicación e cesión dos datos de carácter
persoal. Rexistro Xeral de Protección de
Datos. Acceso, rectificación e cancelación.

32. A axencia de protección de datos. Organiza-
ción e funcións. Infraccións e sancións en
materia de protección de datos.

33. Plan de adaptación dos sistemas de informa-
ción dun Concello á normativa de protección
de datos. Actuacións a desenvolver.

34. Definición e estructura dos sistemas de infor-
mación.

35. A información nas organizacións. As organi-
zacións baseadas na información. A Admi-
nistración como caso específico.

36. Concepto, evolución e tendencias dos siste-
mas operativos.

37. Linguaxes de programación. Conceptos bási-
cos.

38. Windows. Conceptos básicos, administración,
servidores.

39. Unix-Linux. Conceptos básicos, administra-
ción, servidores.

40. Os sistemas de xestión de bases de datos.
Modelos de referencia e linguaxes.

41. Normas e estándares para a interoperabilida-
de entre xestores de bases relacionales.

42. Software de código aberto. Software libre.
Conceptos base, aplicacións entorno ofimáti-
co e servidores web.

43. Mantemento do software. Conceptos xerais.
Metodoloxías.

44. Os sistemas de información xeográfica. Con-
ceptos e funcionalidade básica.

45. Redes de área local. Redes de área extensa.
Interconexión de redes de área local.

46. Redes públicas de transmisión de datos.
Redes telemáticas transeuropeas. Planifica-
ción e xestión de redes.

47. Linguaxes e ferrramentas para utilización de
redes globales. 

48. A seguridade en redes. Control de accesos.
Técnicas criptográficas.

49. A rede Internet e os servizos de acceso á in-
formación basados en Internet. 
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50. Axentes que interveñen, características e es-
tructuras das redes soporte, métodos de acce-
so e seguridade na rede Internet.

51. Arquitectura das redes Intranet e Extranet.
Concepto, estructura e características. A súa
implantación nas organizacións. Modelo de
capas: servidores de aplicacións, servidores
de datos, granxas de servidores.

52. Arquitectura de desenrolo na web. Tecnolo-
xías de desenrolo. Integración de contido,
son e imaxe. 

53. O correo electrónico. Servizos de directorio.

54. Creación, xestión e mantemento do sitio web
dun Concello. 

55. Accesibilidade dos servizos electrónicos. Téc-
nicas e alternativas.

56. E-learning: Conceptos, ferramentas, sistemas
de imprantación e normalización.

57. Formación e educación en materias relacio-
nadas coas novas tecnoloxías. 

58. Deseño de actividades a desenvolver para fo-
mento do uso das novas tecnoloxías por parte
da poboación.

59. Xestión e achega de recursos materiais e per-
sonais para actividades formativas relacio-
nadas coas novas tecnoloxías.

60. A financiación das actividades formativas.
Alternativas. Normativa sobre subvencións,
a súa xustificación.

OFICIAL DE MEDIO AMBIENTE

Primeira. Número de prazas e características

Convócase UNHA praza de oficial de Medio
Ambiente, equiparada ao grupo C2 da función pú-
blica, dotada coas retribucións básicas correspon-
dentes ao seu grupo de titulación e as complemen-
tarias asignadas ao posto de traballo ao que se ads-
criba a praza.

Segunda. Sistema de selección

Establécese o sistema de concurso-oposición
libre. A fase de concurso será previa á de oposición
e nela valoraránse os seguintes méritos:

a) Por ter realizado funcións similares ás do
posto convocado en entidades da administra-
ción local: 0,20 puntos por mes. Se os servi-
zos se prestaran noutra administración pú-
blica: 0,15 puntos por mes. Námbolos dous
casos a puntuación máxima por este aparta-
do será de 2 puntos. Os servizos acreditarán-
se cunha certificación na que se acredite a
natureza dos servizos prestados.

b) Por participación en cursos impartidos polo
INAP, EGAP ou calquera outro organismo
oficial competente para impartilos e sempre
que teñan relación coas funcións propias do

posto: 0,25 puntos por cada curso, ata un má-
ximo de 1 punto. Non se computarán xorna-
das, seminarios, congresos ou similares.

c) Por titulacións ou certificados de estudos ofi-
ciais superiores aos esixidos para acceder ao
posto exclusivamente en especialidades de
carácter técnico ou medio ambiental: arqui-
tectura, obras públicas, bioloxía, medio am-
biente, agronomía, etc., cun máximo de 2
puntos non valorándose os que serviron para
obter os superiores que se aleguen como mé-
rito:

Diplomaturas ou enxeñería técnica: 1 punto.

Técnico/a Superior: 0,75 puntos.

Bacharelato, FP de segundo grao (exclusiva-
mente nas devanditas especialidades) ou
equivalente: 0,50 puntos.

Terceira. Requisitos dos/as aspirantes:

Ademais das condicións xerais sinaladas na
base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes debe-
rán posuír, o título de Graduado Escolar, Forma-
ción Profesional de primer grao (exclusivamente
rama de medio ambiente), Graduado en Educación
Secundaria Obrigatoria ou equivalente.

Cuarta. Exercicios da oposición:

A oposición constará dos seguintes exercicios:

Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e
eliminatorio. 

Consistirá en contestar por escrito a un cuestio-
nario, tipo test, de 50 preguntas con respostas al-
ternativas baseadas no contido do programa da
convocatoria durante un período de 45 minutos.

Neste exercicio cada resposta incorrecta penali-
zará a metade da puntuación de cada pregunta
acertada. O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e
será preciso acadar un mínimo de 5 puntos para su-
peralo.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Práctico, consistirá na realización dun ou varios
supostos prácticos do contido do programa da con-
vocatoria, sendo a súa función a de evaluar os co-
ñecementos técnicos dos/as aspirantes na área da
que haberán de desempeñar a súa actividade profe-
sional. Calificarase de 0 a 20 puntos e para aprobar
será preciso acadar un mínimo de 10 puntos.

Terceiro exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Sobre coñecemento do galego para aspirantes
non exentos/as. Consistirá en traducir do castelán
para o galego, sen axuda de dicionario, nun tempo
máximo de trinta minutos, un texto elixido polo
tribunal inmediatamente antes do inicio do exerci-
cio. A tradución será lida polo/a aspirante diante
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do tribunal. Neste exercicio valorarase a corrección
da tradución e a pronuncia da lingua galega.

A cualificación deste exercicio será de apto ou
non apto.

ANEXO. TEMARIO DA CONVOCATORIA

1. A Constitución de 1978. Principios básicos e
estrutura. Dereitos e deberes fundamentais
dos españois.

2. O municipio. Concepto e elementos. O termo
municipal. A poboación. 

3. O Alcalde, o Pleno e a Xunta de Goberno
Local. Composición e funcionamento dos ór-
ganos do Concello.

4. Principios xerais do funcionamento adminis-
trativo do Concello.

5. O persoal ao servizo do Concello. Dereitos e
deberes dos/as traballadores/as. Réxime de
incompatibilidades.

6. Movementos de terras. Nivelación. Interpre-
tación de planos. Escalas

7. Replanteo de cimientos, muros e exes de es-
tructura.

8. Construcción de morteros e formigóns. Cons-
trucción de muros: mampostería ladrillo.

9. Cubertas: Repranteo de cubertas.

10. Revestimentos: guarnecidos. Estucados.

11. Estadas: elección de estadas.

12. Saneamentos: red de evacuación de augas re-
siduais.

13. Conceptos fundamentais para reparación de
fontes públicas. Caudais e consumos, veloci-
dade, desprazamento da auga, relación entre
caudal, velocidade e sección. Presión, rela-
ción presión-altura, perdas de carga, golpe
de ariete. 

14. Soldaduras. Tipos, materiais a empregar e
técnicas.

15. Tratamentos da auga. Composición da auga
de consumo, descalcificación, desmineraliza-
ción, PH, xeneralidades sobre os equipos de
tratamento de auga. 

16. Corrosións e incrustacións. Tipos de corro-
sión, medidas de prevención e protección. 

17. Elementos das instalacións. Tubaxes e acce-
sorios, válvulas e dispositivos de control, gri-
fería sanitaria, contadores, aljibes. 

18. Bombas e grupos de presión. Tipos e funcio-
namento das bombas, compoñentes dun
grupo de presión.

19. Regulamento do servizo de auga e saneamen-
to do Concello de Redondela.

20. Normas básicas de Seguridade e Hixiene no
traballo.

OFICIAL DE OFICIOS ELECTRICISTA 

Primeira. Número de prazas e características

Convócase UNHA praza de oficial de oficios
electricista, equiparada ao grupo C2 da función pú-
blica, dotada coas retribucións básicas correspon-
dentes ao seu grupo de titulación e as complemen-
tarias asignadas ao posto de traballo ao que se ads-
criba a praza.

Segunda. Sistema de selección

Establécese o sistema de concurso-oposición
libre. A fase de concurso será previa á de oposición
e nela valoraránse os seguintes méritos:

a) Por ter realizado funcións similares ás do
posto convocado en entidades da administra-
ción local: 0,20 puntos por mes. Se os servi-
zos se prestaran noutra administración pú-
blica: 0,15 puntos por mes. Námbolos dous
casos a puntuación máxima por este aparta-
do será de 2 puntos. Os servizos acreditarán-
se cunha certificación na que se acredite a
natureza dos servizos prestados.

b) Por participación en cursos impartidos polo
INAP, EGAP ou calquera outro organismo
oficial competente para impartilos e sempre
que teñan relación coas funcións propias do
posto: 0,25 puntos por cada curso, ata un má-
ximo de 1 punto. Non se computarán xorna-
das, seminarios, congresos ou similares.

c) Por titulacións ou certificados de estudos ofi-
ciais superiores aos esixidos para acceder ao
posto exclusivamente en especialidades de
carácter técnico relacionadas coas funcións a
desenvolver, cun máximo de 2 puntos non va-
lorándose os que serviron para obter os supe-
riores que se aleguen como mérito:

Diplomaturas ou enxeñería técnica: 1 punto.

Técnico/a Superior: 0,75 puntos.

Bacharelato, FP de segundo grao (exclusiva-
mente na especialidade de electricidade) ou
equivalente: 0,50 puntos.

Terceira. Requisitos dos/as aspirantes

Ademais das condicións xerais sinaladas na
base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes debe-
rán posuír, o título de Graduado Escolar, Forma-
ción Profesional de primer grao (exclusivamente
rama de Electricidade), Graduado en Educación
Secundaria Obrigatoria ou equivalente.

Cuarta. Exercicios da oposición

A fase de oposición constará dos seguintes exer-
cicios:

Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e
eliminatorio. 
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Consistirá en contestar por escrito a un cuestio-
nario, tipo test, de 40 preguntas con respostas al-
ternativas baseadas no contido do programa da
convocatoria durante un período de 45 minutos.

Neste exercicio cada resposta incorrecta penali-
zará a metade da puntuación de cada pregunta
acertada. 

O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e será
preciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Práctico, consistirá na realización dun ou varios
supostos prácticos do contido do programa da con-
vocatoria, sendo a súa función a de evaluar os co-
ñecementos técnicos dos/as aspirantes na área da
que haberán de desempeñar a súa actividade profe-
sional. Calificarase de 0 a 20 puntos e para aprobar
será preciso acadar un mínimo de 10 puntos.

Terceiro exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Sobre coñecemento do galego para aspirantes
non exentos/as. Consistirá en traducir do castelán
para o galego, sen axuda de dicionario, nun tempo
máximo de trinta minutos, un texto elixido polo
tribunal inmediatamente antes do inicio do exerci-
cio. A tradución será lida polo/a aspirante diante
do tribunal. Neste exercicio valorarase a corrección
da tradución e a pronuncia da lingua galega.

A cualificación deste exercicio será de apto ou
non apto. 

ANEXO. TEMARIO DA CONVOCATORIA.

1. A Constitución de 1978. Principios básicos e
estrutura. Dereitos e deberes fundamentais
dos españois.

2. Municipio. Concepto e elementos. O termo
municipal. A poboación. 

3. Alcalde, o Pleno e a Xunta de Goberno. Com-
posición e funcionamento dos órganos do
Concello.

4. Principios xerais do funcionamento adminis-
trativo do Concello.

5. Persoal ao servizo do Concello. Dereitos e de-
beres dos/as traballadores/as. Réxime de in-
compatibilidades.

6. Documentación e posta en servizo das insta-
lacións eléctricas. Verificacións e inspec-
cións.

7. Redes aéreas para distribución en baixa ten-
sión. Materiais. Cálculo mecánico. Execución
das instalacións. Intensidades máximas ad-
misibles. 

8. Redes subterraneas para distribución en
baixa tensión. Cables. Execución das instala-
cións. Intensidades máximas admisibles.

9. Instalacións de alumeado exterior. Campo de
aplicación. Acometidas. Dimensionamento
das instalacións. Cadros de protección. Redes
de alimentación. Soportes de luminarias. Lu-
minarias. Equipos eléctricos. Protección.
Postas a terra.

10. Previsión de cargas para suministros en
baixa tensión. Clasificación dos lugares de
consumo. Grado de electrificación e previ-
sión de potencias en edificacións. Previsión
de cargas. Suministros monofásicos.

11. Instalacións de enlace. Esquemas. Caixas xe-
rais de protección. Caixas de protección e
medida. Instalación. Cables. Formas de colo-
cación. Concentración de contadores. 

12. Instalacións de enlace. Dispositivos xerais e
individuais de mando e protección. Interrup-
tor de control de potencia. Situación. Com-
posición e características dos cadros. Carac-
terísticas principais dos dispositivos de pro-
tección. 

13. Instalacións de posta a terra. Obxecto. Defi-
nición. Unións a terra. Razóns da posta a
terra. Condutores CPN ou PEN. Condutores
de equipotencialidad. Resistencia das tomas
de terra. Tomas de terra independentes.Sepa-
ración entre as masas postas a terra. Revisión
das tomas de terra.

14. Instalacións interiores ou receptoras. Pres-
cripcións xerais. Condutores de protección.
Subdivisión das instalacións. Equilibrado de
cargas. Separación da alimentación. Cone-
xión e desconexión en carga. Medidas de pro-
tección contra contactos. Resistencia de illa-
mento e rixidez dieléctrica. Bases de toma de
corrente. Conexións.

15. Instalacións interiores ou receptoras. Siste-
mas de instalación. Condicións particulares.
Paso a través de elementos da construcción.
Tubos protectores. Instalación e colocación.
Canles protectoras. Instalación e colocación.

16. Proteccións. Protencións das instalacións.
Instrución ITC 23, Obxecto e campo de apli-
cación. Categorías das sobretensións. Medi-
das para o seu control. Selección dos mate-
riais da instalación. Instrución ITC 24. Pro-
tección contra actos directos e indirectos.

17. Locais de pública concorrencia. Instrución
ITC 28. Campo de publicación. Alimentación
dos servizos de seguridade.Alumeado de
emerxencia. 

18. Prescripcións complementarias para locais
de espectáculos e actividades recreativas e
para locais de reunión e traballo.

19. Locais con risco de incendio ou explosión.
Instrución ITC 29.Campo de aplicación. Ter-
minoloxía. Fundamentos da seguridade. Cla-
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sificación de emprazamentos. Requisitos dos
equipos. Prescripcións xerais. Emprazamen-
tos de clase I e II. Sistemas de cableado.

20. Instalación de receptores. Prescripcións xe-
rais.Receptores alumeado e motores (ITC 43,
ITC 44 e ITC 47). Condicións de utilización.
Tensións de alimentación. Conexións de re-
ceptores. Condicións dos receptores para o
alumeado. Condutores de conexión. Protec-
cións. Instalacións de reostatos e resistencias.

OPERARIOS/AS DE LIMPEZA

Primeira. Número de prazas e características

Convócase DUAS prazas de Operarios/as de
Limpeza, equiparada a outras agrupacións profe-
sionais sen requisito de titulación da función públi-
ca, dotada coas retribucións básicas corresponden-
tes ao seu grupo de titulación e as complementarias
asignadas ao posto de traballo ao que se adscriba a
praza.

Segunda. Sistema de selección

Establécese o sistema de concurso-oposición
libre. A fase de concurso será previa á de oposición
e nela valoraránse os seguintes méritos:

a) Por ter realizado funcións similares ás do
posto convocado en entidades da administra-
ción local: 0,20 puntos por mes. Se os servi-
zos se prestaran noutra administración pú-
blica: 0,15 puntos por mes. Námbolos dous
casos a puntuación máxima por este aparta-
do será de 2 puntos. Os servizos acreditarán-
se cunha certificación na que se acredite a
natureza dos servizos prestados.

b) Por participación en cursos impartidos polo
INAP, EGAP ou calquera outro organismo
oficial competente para impartilos e sempre
que teñan relación coas funcións propias do
posto: 0,25 puntos por cada curso, ata un má-
ximo de 1 punto. Non se computarán xorna-
das, seminarios, congresos ou similares.

c) Por titulacións ou certificados de estudos ofi-
ciais superiores aos esixidos para acceder ao
posto exclusivamente en especialidades de
carácter técnico ou medio ambiental, cun
máximo de 2 puntos non valorándose os que
serviron para obter os superiores que se ale-
guen como mérito:

Técnico Superior: 1 punto.

Bacharelato, FP de segundo grao (exclusiva-
mente nas devanditas especialidades) ou
equivalente: 0,75 puntos.

Graduado Escolar, ESO ou equivalente: 0,50
puntos.

Terceira. Requisitos dos/as aspirantes

Ademais das condicións xerais sinaladas na
base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes debe-
rán posuír, como mínimo, o título de Estudos Pri-
marios, Certificado de Escolaridade ou equivalente.

Cuarta. Exercicios da oposición

A fase de oposición constará dos seguintes exer-
cicios:

Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e
eliminatorio. 

Consistirá en contestar por escrito a un cuestio-
nario, tipo test sobre preguntas relacionadas co
programa anexo a esta convocatoria. de 20 pregun-
tas con respostas alternativas durante un período
de 45 minutos. Neste exercicio cada resposta inco-
rrecta penalizará a metade da puntuación de cada
pregunta acertada. 

O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e será
preciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Práctico. Consistirá en realizar unha ou varias
probas prácticas relacionadas coas funcións a des-
envolver e que poderán refererirse, a libre elección
do Tribunal, entre os cometidos propios do oficio,
como poden ser limpeza de rúas, gabias, pavimen-
tos, praias, parques, rexistros de pluviais, sanea-
mento de maleza, etc.

Calificarase de 0 a 20 puntos e para aprobar
será preciso acadar un mínimo de 10 puntos.

Terceiro exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio.

Sobre coñecemento do galego para aspirantes
non exentos/as. Consistirá en traducir do castelán
para o galego, sen axuda de dicionario, nun tempo
máximo de trinta minutos, un texto elixido polo
tribunal inmediatamente antes do inicio do exerci-
cio. A tradución será lida polo/a aspirante diante
do tribunal. Neste exercicio valorarase a corrección
da tradución e a pronuncia da lingua galega.

A cualificación deste exercicio será de apto ou
non apto.

ANEXO. TEMARIO DA CONVOCATORIA.

1. A Constitución de 1978. Principios básicos e
estrutura. Dereitos e deberes fundamentais
dos españois.

2. O municipio. Concepto e elementos. O termo
municipal. A poboación. 

3. O Alcalde, o Pleno e a Xunta de Goberno.
Composición e funcionamento dos órganos
do Concello.

4. Principios xerais do funcionamento adminis-
trativo do Concello
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5. O persoal ao servizo do Concello. Dereitos e
deberes dos traballadores. Réxime de incom-
patibilidades.

6. A prevención de riscos laborais no posto de
traballo. Normas xerais.O traballo en equipo.

7. Funcións habituais a realizar polos operarios
municipais de limpeza.

8. Aspectos máis importantes a ter en conta para
realizar a limpeza viaria, a limpeza de praias e
a limpeza parques e xardíns públicos.

9. Ferramentas e materiais máis usuais no tra-
ballo de operario/a de limpeza. O seu coida-
do, mantemento e limpeza.

10. A recollida dos residuos. Tratamento especial
en función dos tipos de residuos. Transporte
e almacenamento.

OPERARIOS/AS DE MEDIO AMBIENTE

Primeira. Número de prazas e características

Convócase DUAS prazas de Operarios/as de
Medio Ambiente, equiparadas a outras agrupacións
profesionais sen requisito de titulación da función
pública, dotadas coas retribucións básicas corres-
pondentes ao seu grupo de titulación e as comple-
mentarias asignadas aos postos de traballo aos que
se adscriba a praza.

Segunda. Sistema de selección

Establécese o sistema de concurso-oposición
libre. A fase de concurso será previa á de oposición
e nela valoraránse os seguintes méritos:

a) Por ter realizado funcións similares ás do
posto convocado en entidades da administra-
ción local: 0,20 puntos por mes. Se os servi-
zos se prestaran noutra administración pú-
blica: 0,15 puntos por mes. Námbolos dous
casos a puntuación máxima por este aparta-
do será de 2 puntos. Os servizos acreditarán-
se cunha certificación na que se acredite a
natureza dos servizos prestados.

b) Por participación en cursos impartidos polo
INAP, EGAP ou calquera outro organismo
oficial competente para impartilos e sempre
que teñan relación coas funcións propias do
posto: 0,25 puntos por cada curso, ata un má-
ximo de 1 punto. Non se computarán xorna-
das, seminarios, congresos ou similares.

c) Por titulacións ou certificados de estudos ofi-
ciais superiores aos esixidos para acceder ao
posto exclusivamente en especialidades de
carácter técnico ou medio ambiental, cun
máximo de 2 puntos non valorándose os que
serviron para obter os superiores que se ale-
guen como mérito:

Técnico/a Superior: 1 punto.

Bacharelato, FP de segundo grao (exclusiva-
mente nas devanditas especialidades) ou
equivalente: 0,75 puntos.

Graduado Escolar, ESO ou equivalente: 0,50
puntos.

Terceira. Requisitos dos/as aspirantes

Ademais das condicións xerais sinaladas na
base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes debe-
rán posuír, como mínimo, o título de Estudos Pri-
marios, Certificado de Escolaridade ou equivalente.

Cuarta. Exercicios da oposición

A fase de oposición constará dos seguintes exer-
cicios:

Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e
eliminatorio. 

Consistirá en contestar por escrito a un cuestio-
nario, tipo test sobre preguntas relacionadas co
programa anexo a esta convocatoria. de 20 pregun-
tas con respostas alternativas durante un período
de 45 minutos. Neste exercicio cada resposta inco-
rrecta penalizará a metade da puntuación de cada
pregunta acertada. 

O exercicio calificarase de 0 a 10 puntos e será
preciso acadar un mínimo de 5 puntos para superalo.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio. 

Práctico. Consistirá en realizar unha ou varias
probas prácticas relacionadas coas funcións a des-
envolver e que poderán refererirse, a libre elección
do Tribunal, entre os cometidos propios do oficio,
como poden ser limpeza de rúas, gabias, pavimen-
tos, praias, parques, rexistros de pluviais, sanea-
mento de maleza, etc.

Calificarase de 0 a 20 puntos e para aprobar
será preciso acadar un mínimo de 10 puntos.

Terceiro exercicio: De carácter obrigatorio e eli-
minatorio.

Sobre coñecemento do galego para aspirantes
non exentos/as. Consistirá en traducir do castelán
para o galego, sen axuda de dicionario, nun tempo
máximo de trinta minutos, un texto elixido polo
tribunal inmediatamente antes do inicio do exerci-
cio. A tradución será lida polo/a aspirante diante
do tribunal. Neste exercicio valorarase a corrección
da tradución e a pronuncia da lingua galega.

A cualificación deste exercicio será de apto ou
non apto.

ANEXO. TEMARIO DA CONVOCATORIA

1. A Constitución de 1978. Principios básicos e
estrutura.Dereitos e deberes fundamentais
dos españois.

2. O municipio. Concepto e elementos. O termo
municipal. A poboación. 
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3. O Alcalde, o Pleno e a Xunta de Goberno.
Composición e funcionamento dos órganos
do Concello.

4. Principios xerais do funcionamento adminis-
trativo do Concello.

5. O persoal ao servizo do Concello. Dereitos e
deberes dos traballadores. Réxime de incom-
patibilidades.

6. A prevención de riscos laborais no posto de
traballo. Normas xerais. O traballo en equipo.

7. Elementos das instalacións nas fontes públi-
cas. O seu mantemento.

8. Solución de avarías sinxelas nas fontes pú-
blicas. Uso e coidado de ferramentas especí-
ficas.

9. Conceptos elementais de albanelaría. Uso e
coidado de ferramentas específicas.

10. Construcción de muros, morteros e formi-
góns. Revestidos.

Redondela, 11 de xullo de 2008.—O alcalde,
Xaime Rei Barreiro. 2008007802

——————

A N U N C I O

O Concello Pleno, en sesión de data 25 de xuño
de 2008, aprobou inicialmente a modificación da
Ordenanza municipal reguladora da xestión e do
tratamento dos residuos sólidos urbanos, da limpe-
za de espazos públicos e da salubridade do Conce-
llo de Redondela. No Boletín Oficial da Provincia
de data 23.07.2008 publicouse anuncio polo que se
sometía á información pública polo prazo de trinta
días a efectos de reclamacións e suxerencias. Non
se presentaron nin alegacións nin suxerencias, polo
que se eleva a definitivo o seu texto íntegro que se
transcribe a continuación. 

Texto integrado da:

Ordenanza municipal reguladora da xestión e do
tratamento de residuos sólidos urbanos, da limpeza
de espazos públicos e da salubridade.

(BOP núm. 166, do 30.08.93, núm. 97 do 24.05.04
e núm. 15 do 24.01.05)

CAPÍTULO I

DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1.

A presente ordenanza ten por obxecto:

a) A regulación das actividades e comporta-
mentos dirixidos á limpeza e utilización de
vías e espazos públicos, mercados, praias, te-
rreos e edificios públicos e privados co alcan-
ce que se determinan neste texto.

b) A recollida de lixo e residuos sólidos urba-
nos, o seu transporte e posterior tratamento.

Artigo 2.

1.—Estarán dentro do ámbito de aplicación
desta ordenanza os refugallos e residuos sólidos
producidos como consecuencia das seguintes acti-
vidades e situacións:

a) os residuos de orixe doméstica

b) os residuos xerados en comercios, oficinas e
servizos

c) os residuos procedentes da limpeza das vías
públicas, zonas verdes, áreas recreativas e
praias

d) os residuos procedentes de lonxas, mercados,
feiras, festexos, peregrinaxes, excursións,
acampadas ou actos similares

e) os mobles, utensilios e electrodomésticos des-
botados, así como os entullos de construción
e obras menores de reparación domiciliaria
ata un máximo de 20 quilogramos

f) en xeral, todos aqueles residuos cuxa recolli-
da, transporte, almacenamento, tratamento
ou depósito controlado lles corresponda aos
concellos, de acordo co establecido expresa-
mente na lexislación do réxime local e nas
demais disposicións vixentes.

2.—Queda rigorosamente prohibido utilizar o
servizo municipal de recollida de residuos sólidos
urbanos para desfacerse de calquera outro tipo de
residuos non mencionados no apartado anterior, es-
pecialmente os seguintes:

a) os residuos radioactivos

b) os residuos procedentes de actividades indus-
triais.

c) os residuos resultantes da prospección, extrac-
ción, tratamento e almacenamento de recursos
minerais e da explotación de canteiras.

d) as materias fecais e outras substancias natu-
rais non perigosas das explotacións agrícolas
e gandeiras que se utilicen exclusivamente
no marco da explotación agraria.

e) os residuos xerados pola actividade especifi-
camente sanitaria en hospitais, clínicas e am-
bulatorios.

f) os residuos xerados pola actividade veterinaria.

g) os efluentes líquidos vertidos ás augas conti-
nentais e ao mar.

h) os efluentes gaseosos emitidos á atmosfera.

Artigo 3.

No non regulado expresamente será de aplica-
ción o disposto na lexislación vixente.

Artigo 4.

1.—A limpeza da rede viaria e de espazos públi-
cos e a recollida dos residuos será realizada direc-
tamente polos servizos municipais ou, se é o caso, a
través das empresas xestoras ou prestadoras do
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servizo co alcance e extensión que se determinen
nesta ordenanza e nos respectivos contratos que se
concerten coas empresas, de acordo co contido da
obriga daqueles.

2.—Os residuos procedentes da limpeza a que se
refire o apartado anterior depositaranse en reci-
pientes normalizados e queda prohibido o seu amo-
reamento ou depósito ao aire libre ou utilizando
outros recipientes ou medios non autorizados.

Artigo 5.

1.—A limpeza de rúas, espazos e terreos de do-
minio particular corresponderalles aos propietarios
individualmente ou a quen corresponda en réxime
de copropiedade.

2.—Os propietarios ou os que habiten ou ocupen
os inmobles deberán manter permanentemente lim-
pos os patios de luces, de rueiros ou outras zonas
comúns, conforme ás súas normas estatutarias ou
aos acordos adoptados nas xuntas ou asemblea.

Artigo 6.—Prohíbese rigorosamente:

a) botar ás vías e espazos públicos calquera tipo
de residuos, desperdicios, papeis e similares,
debendo utilizar os que desexen desprender-
se dos de pequena entidade as papeleiras ins-
taladas para tal fin.

b) botar ás beirarrúas ou á calzada desperdicios
e, en xeral, calquera reboutallo procedente
da limpeza dos locais ou vivendas.

Artigo 7.

Queda prohibido realizar calquera operación
que poida lixar as vías e os espazos públicos e de
forma especial:

a) lavar, limpar e reparar vehículos así como
cambiarlles o aceite ou outros líquidos.

b) manipular ou seleccionar os reboutallos ou
residuos sólidos urbanos producindo a súa
dispersión, dificultando a recollida ou alte-
rando os seus envases

c) sacudir ou limpar esteiras, alfombras ou cal-
quera outro obxecto na vía pública ou sobre
esta desde fiestras, balcóns ou terrazas

Artigo 8.

Non se permite deixar nas vías ou nos espazos
públicos ningún tipo de cartel, folleto, folla solta
ou calquera medio impreso. Serán responsables da
infracción as persoas físicas ou xurídicas que resul-
ten ou aparezan como promotoras da publicidade,
anuncio ou convocatoria e, solidariamente, os
axentes distribuidores.

Artigo 9.

1.—Os establecementos de carácter permanente
ou de temporada situados en vías e espazos públi-
cos estarán obrigados a manter permanentemente
limpo o espazo no que desenvolvan a súa activida-
de así como as súas proximidades.

2.—A mesma obriga incumbe aos propietarios
de cafés, bares e establecementos análogos en canto
á superficie de vía ou espazo libre público que se
ocupe con mesas, cadeiras e outros elementos, así
como á beirarrúa correspondente á lonxitude da
súa fachada.

3.—Os titulares de expendedorías de loterías, e
en xeral de actividades que polas súas característi-
cas poidan dar lugar a que os clientes acostumen a
desprenderse de papeis, impresos, envases, envolto-
rios e similares, disporán de papeleiras ou recipien-
tes co fin de evitar que se depositen ou tiren á vía
pública.

Artigo 10.

1.—Rematadas as operacións de carga e descar-
ga de calquera vehículo, procederase a limpar as
beirarrúas e calzadas que fosen ensuciadas durante
a operación retirando da vía pública os residuos
vertidos, sen prexuízo de observar o cumprimento
da normativa de seguridade vial.

2.—Están obrigados ao cumprimento do dispos-
to neste precepto os donos dos vehículos, as persoas
que realicen as operacións e subsidiariamente os ti-
tulares dos establecementos ou predios para os que
se efectuasen as operacións indicadas.

Artigo 11.

Os posuidores de animais domésticos están obri-
gados a retirar calquera defecación depositada en
vías ou espazos públicos no momento no que se
produzan.

CAPITULO II

LIMPEZA DE TERREOS E EDIFICIOS

Artigo 12.

Os propietarios de toda clase de terreos, rústicos
ou urbanos, así como de calquera construción, de-
berán mantelos en permanente estado de limpeza,
salubridade e ornato público; esta obriga atinxe á
totalidade das edificacións ou parte destas, espe-
cialmente as visibles desde a vía pública, proceden-
do, a requirimento do Concello cando o seu estado
o esixa, ao pintado, remoción ou lavado.

Artigo 13.

1.—Cando se realice a limpeza de escaparates,
portas, marquesiñas, toldos e demais elementos dos
inmobles coas vías públicas adoptaranse as debidas
precaucións para non causarlles molestias aos tran-
seúntes nin ensuciar a vía pública, e se non obstan-
te esta fose ensuciada, os donos dos establecemen-
tos estarán obrigados á súa limpeza retirando os
residuos resultantes. Os propietarios e condutores
de vehículos que transporten terras, entullos, mate-
riais poeirentos, áridos, formigón, cartóns, papeis
ou calquera outra materia similar haberán de



52 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 175 — Miércoles 10 septiembre 2008

tomar cantas medidas sexan precisas para cubrir
tales materiais durante o transporte e evitar que,
por causa da súa natureza ou por efecto da veloci-
dade do vehículo ou do vento, caian sobre a vía pú-
blica parte dos materiais transportados; de produ-
cirse a caída, teñen a obriga de recollelos e de lim-
par perfectamente os residuos así como, se é o caso,
de baldear a zona afectada.

2.—Así mesmo, antes de saír das obras, haberán
de lavarse os baixos e as rodas dos vehículos co fin
de impedir que ensucien as vías públicas.

Artigo 14.

Co obxecto de manter as condicións de limpeza
e pulcritude que esixen o ornato e a estética da ci-
dade, prohíbese:

a) colocar carteis e realizar inscricións ou pin-
tadas en paredes, muros, fachadas, farois, va-
lados, papeleiras e noutros elementos das
vías públicas non instalados con esta finali-
dade.

b) romper, ensuciar ou arrincar aqueles carteis
ou anuncios situados nos lugares autorizados
para tal efecto.

Artigo 15.

Os propietarios ou titulares de inmobles ou esta-
blecementos coidarán de manter limpas as paredes
e fachadas de calquera tipo de anuncio, excepto os
dunha profesión ou actividade sempre que se dis-
poña da autorización para a súa instalación.

Artigo 16.

Cando o inmoble teña sido obxecto de pintadas
ou pegada de carteis, o propietario ou a persoa en-
cargada comunicarallo ao servizo municipal com-
petente, que ordenará a súa limpeza con cargo á
persoa que resulte responsable.

Artigo 17.

Durante os períodos electorais en que sexa per-
tinente a realización de actos de propaganda e pu-
blicidade impresa, o Concello adaptará espazos es-
pecialmente reservados para a súa utilización como
soportes publicitarios, de conformidade coa norma-
tiva específica aplicable.

CAPÍTULO III

RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS

Artigo 18.

1.—A recollida e o transporte dos residuos sóli-
dos domiciliarios e asimilables para o seu trata-
mento nos centros de eliminación realizaraa o Con-
cello ou a empresa xestora dos servizos nas condi-
cións, itinerarios, frecuencia e horarios que o
Concello determine, daráselle publicidade a través

dos medios apropiados para o seu coñecemento
polos veciños, especialmente cando se introduzan
modificacións que deban ser coñecidas.

2.—Ningunha persoa física ou xurídica poderá
dedicarse á recollida, transporte ou aproveitamento
de residuos sólidos, calquera que sexa a súa natu-
reza, sen a concesión ou autorización municipal
previa.

Artigo 19.

1.—Os residuos correspondentes ao contedor
verde depositaranse nos contedores sempre en bol-
sas de plástico debidamente pechadas e consisten-
tes coa finalidade de evitar a dispersión e os verti-
dos así como de contribuír á seguridade do persoal
encargado do servizo.

2.—Os residuos correspondentes aos contedores
amarelo (envases lixeiros) e azul (papel e cartón),
así como aos contedores de vidro, deberán deposi-
tarse obrigatoriamente neles cando estean situados
a menos de 100 metros do domicilio.

3.—O papel e cartón e o vidro depositaranse nos
respectivos contedores sen bolsa. O papel–cartón
pregado ou dobrado e os envases de vidro baleiros e
sen tapa.

4.—As pilas poderán serlles entregadas aos
axentes distribuidores de acordo coa normativa es-
pecífica de aplicación ou depositadas nos lugares
establecidos polo Concello.

Artigo 20. 

Normas de utilización dos contenedores.

a) Para cada tipo de residuos utilizarase obriga-
toriamente o contenedor correspondente.

b) Utilizarase o contenedor máis próximo ao
lugar de produción do residuo. Se este se ato-
para cheo, utilizarase o seguinte máis próxi-
mo, evitando o desbordamento.

c) Os residuos de grande tamaño deberán redu-
cirse para que ocupen o menor volume posi-
ble.

d) Pecharase a tapa do contenedor despois de
depositar os residuos.

Artigo 21.

Queda expresamente prohibido:

a) Depositar bolsas ou residuos fóra dos conte-
dores ou na vía pública. Os residuos soltos de
escasa entidade depositaranse nas papelei-
ras.

b) Depositar residuos ordinarios sen separar as
correspondentes fraccións de envases lixei-
ros, papel-cartón, vidro e pilas.

c) Depositar residuos procedentes da limpeza
de calquera tipo de predio ou xardín.
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d) Depositar residuos en contedores non homo-
logados polo Concello.

e) Introducir nos contedores residuos volumino-
sos do fogar, animais de compañía mortos,
residuos de construción ou demolición, así
como todos aqueles que poidan producir ava-
rías no sistema mecánico dos vehículos de re-
collida ou danos no contedor.

f) Depositar en calquera contedor da vía públi-
ca residuos susceptibles de seren incluídos en
calquera das categorías do apartado 2 do ar-
tigo 2.

Artigo 22.

Os residuos correspondentes ao contedor verde
(fracción resto) deberán ser depositados entre as
21.00 e as 23.00 horas dos días laborais. Nos luga-
res onde a recollida non é diaria só se poderán de-
positar o día anterior á recollida entre as 21:00  e as
23:00 horas.

Artigo 23.

Nos contedores de vidro os residuos só poderán
ser depositados entre as 8:00 e as 22:00 horas.

Artigo 24.

Se unha persoa ou entidade pública ou privada
tivese que depositar unha grande cantidade de resi-
duos, ou superior á que constitúe a súa produción
diaria, está obrigada a comunicarllo previamente
ao servizo municipal ou á empresa concesionaria co
fin de que se lle indique o xeito no que debe reali-
zarse o depósito.

CAPÍTULO IV

RESIDUOS ESPECIAIS

Artigo 25.

Voluminosos. Aqueles mobles, electrodomésti-
cos, etc. que polo seu peso ou volume non deban ser
depositados no contedor serán depositados no
lugar, día e hora sinalados polo servizo de recollida
tras o aviso telefónico do interesado.

Artigo 26.—Animais mortos. 

1.—Está prohibido abandonar cadáveres de cal-
quera animal sobre toda clase de terreos, vías ou
espazos públicos.

2.—Quen observe a presenza dun animal morto
nas vías ou espazos públicos deberá comunicárllelo
aos servizos municipais, que procederán á súa reti-
rada nas debidas condicións hixiénico-sanitarias.

Artigo 27.—Aceites usados.

Os aceites fritos usados de orixe doméstica non
poderán ser eliminados a través do sistema de sa-
neamento, senón que deberán depositarse nos luga-

res habilitados para tal efecto polo Concello, nunha
cantidade que non será superior a 10 litros por per-
soa e día. Por riba desta cantidade, será obrigatorio
pórse en contacto cos servizos municipais.

Artigo 28.—Aparellos eléctricos e electrónicos. 

De acordo coa lexislación aplicable, prohíbese o
depósito de aparellos eléctricos ou electrónicos (in-
formática, son, imaxe e similares) a través do siste-
ma ordinario de recollida. Os posuidores deberán
solicitarlle a recollida ao servizo a través do teléfo-
no habilitado para tal efecto. 

Artigo 29.—Outras tipoloxías de residuos.

O Concello, directamente ou a través dos instru-
mentos xurídicos que resulten de aplicación, pode-
rá impulsar a recollida específica de calquera resi-
duo de orixe doméstica ou asimilable, instalando
ou creando os puntos ou sistemas de recollida nece-
sarios e realizando as campañas informativas co-
rrespondentes.

CAPÍTULO V

RÉXIME SANCIONADOR

Artigo 30.—Infraccións.

Constitúen infraccións a esta Ordenanza os
actos e omisións que contraveñan o establecido
nela.

Artigo 31.—Infraccións leves.

Considéranse infraccións leves todas aquelas
condutas non tipificadas como infraccións graves
ou moi graves e, en particular, 

a) O incumprimento das disposicións en mate-
ria de limpeza, salubridade e ornato de soa-
res, terreos e edificios.

b) Depósitos de residuos domiciliarios ou dou-
tra natureza en papeleiras.

c) Incumprimento das normas sobre utilización
dos contedores destinados á recollida dos di-
ferentes tipos de residuos. 

d) Non proceder á limpeza das defecacións de
cans ou outros animais nas vías públicas ou
non adoptar as precaucións establecidas
nesta ordenanza.

Artigo 32.—Infraccións graves. 

Constitúen infraccións graves as seguintes:

a) Incumprimento das prohibicións establecidas
para os residuos non considerados como de
orixe doméstica.

b) Colocar carteis en lugares non permitidos e
realizar inscricións ou pintadas.

c) Abandono de mobles e aparellos na vía ou es-
pazos públicos.
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d) Abandono de animais mortos ou a súa inhu-
mación en terreos públicos.

e) Non manter os terreos e construcións limpos
cando poidan afectar á paisaxe, salubridade
ou seguridade por mor do risco de incendios,
epizootias ou brotes infecciosos.

f) O incumprimento das probicións establecidas
no apartado 2 do artigo 2.

g) A reincidencia na comisión de faltas leves.

Artigo 33.—Infraccións moi graves. 

Constitúen infraccións moi graves as seguintes:

a) Adicarse á recollida, transporte, aproveita-
mento ou depósito de residuos sen a debida
autorización ou licenza.

b) Non proporcionarlle información ao Concello
sobre a orixe, cantidades e características
dos residuos que poidan producir transtornos
no transporte ou tratamento así como pro-
porcionar datos falsos ou impedir e obstruír
o labor inspector nos supostos de residuos in-
dustriais.

c) Vertido de lixos e residuos sólidos en lugares
non autorizados.

d) A reincidencia na comisión de faltas graves.

Artigo 34.—Sancións.

a) Para as infracción leves: multa dende 90,00
ata 750,00 euros.

b) Para as infraccións graves: multa entre
750,01 e 1.500,00 euros.

c) Para as infraccións moi graves: multa entre
1.500,01 e 3.000,00 euros.

Redondela, 1 de setembro de 2008 

O Concelleiro Delegado de Medio Ambiente

(Delegación BOP núm. 146, do 30 de xullo de
2007), Xosé Carlos Pazos Docampo. 2008009025

❅❅ ❅❅ ❅❅

MONDARIZ

A N U N C I O

O Pleno da Corporación, en sesión extraordina-
ria e urxente celebrada o pasado 27.08.2008, acor-
dou modificar a Ordenanza non fiscal nº 1 regula-
dora de Precios Públicos por realización de activi-
dades culturais, lúdicas e deportivas,
concretamente polo que se refire á tarifa estableci-
da para a Fest Gastronómica da Pata do Porco.

O texto definitivo se inserta a continuación, pre-
vendo a súa entrada en vigor coa publicación do
presente no Boletín Oficial da Provincia.

Ordenanza de Precios Públicos Nº I.

Ordenanza Reguladora dos Precios Públicos
pola realización de actividades culturais, lúdicas e
deportivas.

ARTIGO 1.—CONCEPTO

De conformidade co previsto nos artigos 127 e
41 e ss.  do T.R. 2/2004 da Lei reguladora das Fa-
cendas Locais, este Concello establece o precio pú-
blico  pola realización de actividades culturais, lú-
dicas e deportivas, de competencia local en estable-
cementos municipais, ou ó aire libre en territorio
do término municipal.

Consideraranse actividades incluidas no ámbito
de aplicación desta ordenanza, as actividades lúdi-
cas, deportivas, culturais, e, en xeral de entretene-
mento da xuventude e dos maiores que organice o
Concello no exercicio das súas competencias, esta-
blecidas no artigo 25.2 m), “ actividades ou instala-
cións culturais e deportivas; ocupación do tempo
libre e turismo”.

ARTIGO 2.—OBRIGADOS O PAGAMENTO

Están obrigados ó pagamento destes precios pú-
blicos as personas que voluntariamente decidan
participar na actividade que en cada caso se convo-
que. De non teren maioría de idade ou non estaren
emancipados serán contribuíntes os seus pais, tito-
res ou representantes legais.

ARTIGO 3.—CONTÍA

As tarifas deste precio público serán as seguin-
tes:

A) EXCURSIÓNS.    10,00 €por persona.

B)  CAMPAMENTOS. 50,00 €por persona e mes

C)  LUDOTECA DE INVERNO. 40,00 € por
persona e mes.

D) ACTUACIÓN TEATRAL. 6,00 €por persona

E) ACTUACIÓNS TEATRAIS DO PROGRAMA
CULTURA EN FAMILIA. 1,00 €por persoa.

F)  CONCERTOS EN RECINTO PECHADO.
6,00 €por persona. 

F) FESTA GASTRONÓMICA PATA DO PORCO. 

7,00 €por ración de pata de porco.

8,00 €por ración de pulpo.

1,50 €por cunca de viño.

ARTIGO 4.—OBRIGA DE PAGAMENTO

A obriga de pagamento dos precios públicos re-
gulados nesta Ordenanza nace coa formalización de
solicitude de participación na actividade de que en
cada caso se trate, según modelo divulgado pola
Concellería de Cultura ou pola Oficina Municipal
de Información Xuvenil.     
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ARTIGO 5.—BONIFICACIÓNS

(Non aplicables á tarifa da Festa Gastronómica
da Pata do Porco)

1.—As cotas establecidas no artigo 3 anterior,
poderán ser obxecto das bonificacións que a conti-
nuación se detallan, a solicitude dos interesados e
por resolución do órgano competente:

Beneficiarios das bonificacións Porcentaxe de bonificación

Familias numerosas 50%

Familias con máis dun membro 25% na cota de cada un dos

participando na mesma actividade membros participantes

2.—A condición de familia numerosa do solici-
tante da bonificación se acreditará mediante a pre-
sentación, xunto coa solicitude de bonificación, do
libro de familia.

A bonificación para familias con máis dun
membro participando na mesma actividade se apli-
cará unicamente cando os participantes sexan  pa-
rentes no primeiro grado de consanguinidade.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza entrará en vigor unha vez sexa
publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial da
Provincia.

Mondariz, 29 de agosto de 2008.—O Alcalde,
Julio Alén Montes. 2008008934

❅❅ ❅❅ ❅❅

TOMIÑO

E D I C T O

Aprobado inicialmente polo Pleno do Conce-
llo de Tomiño, na sesión ordinaria celebrada o
29 de agosto de 2008, o Expediente de modifi-
cación de créditos nº 12/08 consistente nun Cré-
dito Extraordinario, así como a modificación do
Anexo de Investimentos, en cumprimento do dis-
posto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5
de marzo, e no R.D. 500/90, queda exposto ó pú-
blico na  oficina de Intervención, durante o prazo
de 15 días hábiles contados a partires da publi-
cación deste anuncio no Boletín Oficial de Pro-
vincia, dentro dos cales os interesados poderán
examinalo e facer as reclamacións que estimen
oportunas, e que se considerará definitivamente
aprobado, no suposto de non presentarse nin-
gunha reclamación.

Tomiño, 1 de setembro de 2008.—A Alcaldesa,
Sandra González Álvarez. 2008008988

❅❅ ❅❅ ❅❅

O ROSAL

E D I C T O

Para dar cumprimento ó establecido na Resolu-
ción de 1 de abril de 1997 (BOE de 11.04.1997),
pola que se dictan instruccións técnicas ós conce-
llos para a xestión e revisión do Padrón Municipal,
procédese á publicación, para que sirva a efectos de
notificación, das persoas que figuran inscritas no
Padrón Municipal do Rosal e que son propostas
para a súa baixa.

Das persoas que a continuación se relacionan
non foi posible efectua-la correspondente notifica-
ción:

ANTONIO PORTELA CIVIDANES

Mª VIRTUDES MARTÍNEZ FLORES

CELESTINA DE JESÚS PÉREZ FERNÁNDEZ

Para levar a cabo as xestións oportunas co fin
de que os interesados presenten as alegacións que
xustifiquen a conveniencia ou non da citada baixa,
establécese un prazo de quince días contados a par-
tir da publicación deste anuncio, para persoarse
nas oficinas do Concello do Rosal (Praza do Calva-
rio, nº 1-36770 O Rosal) a tal fin.

Transcorrido o citado prazo darase traslado do
expediente ó Instituto Nacional de Estatística para
que informen ó respecto.

O Rosal, a 29 de agosto do 2008.—O Alcalde
Acctal., José Luis Lorenzo Alonso. 2008009027

❅❅ ❅❅ ❅❅

A ESTRADA

E D I C T O

Unha vez aprobáronse por resolución de alcal-
día de data 14 de marzo de 2008 as liquidacións dos
conceptos que se indican, segundo consta no pa-
drón correspondente ó 6º bimestre do ano 2007, e
que corresponden ás seguintes exaccións:

Taxa por abastecemento de auga

IVE sobre abastecemento de auga

Canon de saneamento

Taxa por rede de sumidoiros

Taxa por recollida de lixo

Conforme o disposto no artigo 102.3 da Lei 58/
2003, de 17 de decembro, xeral tributaria aplicable
á facenda das entidades locais en aplicación do dis-
posto no artigo 12 do Real decreto lexislativo
2/2004 de 5 de marzo polo que se aprobou o texto
refundido da lei reguladora de facendas locais,
queda exposto ó público durante o prazo de 15 días
para o seu exame e reclamación por parte das per-
soas interesadas. O presente anuncio ten carácter
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de notificación colectiva ó abeiro do artigo 102 da
Lei 58/2003 xeral tributaria.

Contra as débedas consignadas no padrón con-
tributivo e notificadas colectivamente mediante o
presente anuncio, os interesados poderán interpo-
los seguintes recursos:

-  Reposición, perante a alcaldía deste Conce-
llo, no prazo dun mes, contado dende o día
seguinte ó da finalización da exposición pú-
blica do padrón, que se entenderá rexeitado
se ó transcorrer un mes dende a sua presen-
tación non se resolve de maneira expresa.

- Contencioso-administrativo, perante o xul-
gado do contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses se a resolución do recu-
so de reposición é expresa, e no prazo de 6
meses dende a súa interposición, se non o
fose.

- Calquera outro recurso que as persoas intere-
sadas consideren oportuno.

Prazo de ingreso: O período voluntario de co-
branza  das taxas indicadas, para o concello da Es-
trada, será do día 1 de marzo de 2008 ó 30 de abril
de 2008,  ámbolos dous inclusive. Tendo en conta
que o prazo límite de ingreso será o día 30 de abril
de 2008, no horario de caixa da oficina de Recada-
ción municipal.

Lugar de ingreso: As oficinas da Recadación
municipal (1ª planta da casa consistorial). Advírte-
se ós contribuíntes que poden facer uso da domici-
liación bancaria do pagamento segundo o disposto
no  artigo 38 do citado regulamento.

Días de ingreso: días hábiles, de luns a venres,
das 9.00 ás 14.00 h.

O vencemento do prazo en período voluntario,
sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o co-
mezo do procedemento executivo, o devengo da re-
carga correspondente e demais conceptos esixibles
tal e como se fixan nos artigos 26, 28 e 161 da Lei
58/2003  xeral tributaria.

A Estrada, 26 de marzo de 2008.—O alcalde,
José Antonio Dono López. 2008009007

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CHENLO

Anuncio de exposición ó público para reclamacións
do acordo da Xunta Veciñal de aprobación pro-
visional do orzamento xeral.

Aprobado provisionalmente pola Xunta Veciñal
da Entidade Local Menor de Chenlo, en sesión cele-
brada o día 1 de setembro de 2008, o Orzamento
Xeral da mesma para o exercicio 2008, estará ex-
posto ó público, con tódolos documentos que o con-
forman, en cumprimento do disposto nos artigos
169 do R.D.Lex. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se

aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das
Facendas Locais e 20.1 do Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por un prazo de quince días hábiles
contados a partir do seguinte da inserción do pre-
sente anuncio no "Boletín Oficial da Provincia" du-
rante os cales os interesados poderán examinalo e
presentar reclamacións ante a Xunta Veciñal, nos
termos establecidos nos artigos 170 da Lei e 22 do
R.D. citados. 

O Orzamento consideraráse definitivamente
aprobado se durante o indicado período non se pre-
sentan reclamacións, de conformidade co artigo
169.1 do T.R.L.R.F.L., en relación co 20.1 do R.D.
500/1990.

En caso contrario, a Xunta Veciñal disporá dun
prazo dun mes para resolvelas, que se contará a
partir do día seguinte á finalización da exposición
ó público.

As reclamacións consideraránse denegadas, en
calqueira caso, se non se resolvesen no acto de
aprobación definitiva.

En Chenlo (O Porriño), a  2 de setembro de
2008.—O Alcalde Pedáneo, Manuel Alejandro Lo-
renzo Alonso. 2008009030

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

NOTAS - ANUNCIO

El que suscribe Oswaldo Rodríguez Francisco,
D.N.I. 76.911.857-H vecino del lugar de Ferral, pa-
rroquia de Santa María, ayuntamiento de 36.430-
Arbo (Pontevedra), actuando como Presidente de la
Comunidad de Usuarios de A Rocha, por la presen-
te comunico a todos los partícipes de la Comuni-
dad, que las Ordenanzas y Reglamentos de la Co-
munidad, estarán expuestos al público en el Centro
Cultural de la parroquia, durante el plazo de trein-
ta (30) días, a contar de la publicación de la presen-
te nota-anuncio en el Boletín Oficial de la provin-
cia (BOP), para que puedan ser examinados y pres-
tar las alegaciones que estimen oportunas.—Fdo.:
Oswaldo Rodríguez Francisco. 2008008731

——————

El que suscribe Marcos Costoya Calvar, D.N.I.
44.082.028-K, vecino del lugar de Pazos, nº 92, pa-
rroquia de San Adrián de Cobres, ayuntamiento de
36.141-Vilaboa (Pontevedra), actuando como Presi-
dente de la Comunidadde Usuarios de Pazos, por la
presente comunico a todos los partícipes de la Co-
munidad, que las Ordenanzas y Reglamentos de la
Comunidad, estarán expuestos al público en el
Centro Cultural de la parroquia, durante el plazo
de treinta (30) días, a contar de la publicación de
presente nota-anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia (BOP), para que puedan ser examinados
y prestar las alegaciones que estimen oportunas.—
Fdo.: Marcos Costoya Calvar. 2008008732


