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PEDRAFITA DO CEBREIRO 

Anuncio 

APROBACIÓN PADRÓN DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO DO 
MES DE  XULLO 2019. 

Pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 1 de agosto de 2019 prestouse aprobación ao Padrón do 
Prezo Público pola prestación do servizo de axuda a domicilio correspondente ao mes de xullo  de 2019, de 
acordo co seguinte: 

- Padrón correspondente ao mes de xullo : 3964,16  € 

Expóñense ao público por prazo de quince días hábiles, ao obxecto de que aqueles que se consideren 
interesados poidan examinalos e interpoñer contra este as reclamacións que consideren oportunas. 

Iniciase asemade o procedemento de recadación, e ao efecto determínase que o período de pagamento en 
voluntaria é o comprendido entre o 01 de setembro de 2019 e o 01 de decembro  de 2019. 

Ao día seguinte do vencemento do prazo de ingreso en período voluntario iniciarase o procedemento executivo 
e o administrativo de constrinximento, e devengarán as recargas do período executivo así como os 
correspondentes xuros de mora en virtude dos artigos 26, 27 e 28 da Lei Xeral Tributaria. 

Contra as liquidacións que se deriven do presente padrón poderase interpoñer recurso de reposición previo ao 
contencioso- administrativo, no prazo de un mes a contar desde a finalización do período de exposición ao 
público de conformidade co establecido no artigo 14.2.c) do real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. 

Contra a desestimación expresa ou presunta do recurso de reposición poderán interpoñer recurso contencioso 
administrativo ante os órganos e na forma e prazos determinados na Lei reguladora deste Xurisdición. 

En Pedrafita do Cebreiro 20 de agosto de 2019.- O Alcalde, José Luis Raposo Magdalena. 

R. 2610 
 

RIBAS DE SIL 

Anuncio 

Aprobados por Decretos da Alcaldía de data 07/08/2019 e 20/08/2019 o Padrón SAF do mes de xullo de 2019 e 
o Padrón da taxa polo Servizo de recollida de lixo rural do 2º Trimestre de 2019, por medio do presente 
expóñense ao público por prazo de 15 días, contados a partir do día seguinte ó da súa inserción no BOP ao 
obxecto de que poidan ser examinados e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, considerándose 
definitivamente aprobados se, transcorrido o prazo de exposición pública, non se formulara ningunha 
reclamación contra os mesmos. 

Contra o acordo de aprobación dos devanditos padróns poderá interpoñerse recurso de reposición ante o propio 
alcalde polo prazo de un mes, contado dende o día inmediato seguinte ó de finalización do período de 
exposición ó público. Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición poderá interpoñerse 
recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei reguladora da 
referida xurisdición.  

O mesmo tempo establecese un período de cobranza en fase de ingreso voluntario de dous meses. Transcorrido 
o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria; procedéndose a súa recadación pola vía administrativa de 
constrinximento, a través do Servizo de Recadación da Deputación de Lugo de acordo co establecido no artigo 
161 da devandita Lei.  

A presente publicación, no suposto de exposición ó público dos padróns e anuncio de cobranza, ten o carácter 
de notificación colectiva ó amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria. 

Ribas de Sil, 20 de agosto de 2019.- O alcalde, Miguel Angel Sotuela Vega. 

R. 2611 
 

SAMOS 

Anuncio 

Resolución da Alcaldía  

Expediente núm.: 68/2019 
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Procedemento: Selección de persoal e provisión de postos. Acceso libre con carácter definitivo por sistema de 
oposición á praza de "Traballador/a Social", réxime xurídico funcionarial, (oep 2018). 

Asunto: Aprobación de lista provisoria de candidatos admitidos e excluídos. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  

Visto o disposto nas Bases Xerais e Específicas que rexen o procedemento citado aprobadas por Decreto de 
Alcaldía nº 2019-0018 de data 20 de febreiro de 2019 con corrección de erros por Decreto de Alcaldía nº 2019-
0020 en data 21 de febreiro de 2019, e publicadas no Taboleiro de anuncios da sede electrónica e físico do 
Concello con data 27 de febreiro de 2019. Visto que o anuncio de convocatoria do proceso selectivo xunto cas 
bases xerais e específicas publicouse no B.O.P. de Lugo nº 049 en data 27 de febreiro de 2019, extracto no DOG 
nº 45 de 5 de marzo de 2019 e con extracto no BOE de data 19 de marzo de 2019 sendo esta data de 
publicación a que serviu para computar o prazo de presentación de solicitudes (vinte días naturales contados a 
partir do seguinte á referida data). 

Visto que rematado o prazo de presentación de instancias e examinada a documentación presentada polos 
aspirantes resulta que  hai  un candidato que presentou a solicitude fóra do prazo de presentación establecido 
conforme se establece na base 7.3 das Bases Xerais que rexen o procedemento.  

Visto que conforme a base 8.2 das Xerais:  

“ Conforme ao disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, as persoas interesadas poderán solicitar a 
emenda dos erros corrixibles que se produciran na lista provisional de admitidos/as e excluídos/as, nun prazo de 
dez días contados dende o seguinte á publicación da citada Resolución. Se no dito prazo non se corrixen os 
defectos, serán definitivamente excluídos/as da realización das probas. En todo caso, co obxecto de evitar erros 
e, no suposto de producirse, posibilitar a súa corrección en tempo e forma, as persoas aspirantes comprobarán 
non só que non se atopan na relación de excluídos/as, senón que, ademais, se figuran na lista da quenda 
correspondente (sistema xeral ou cota de discapacitados) e que os seus nomes e datos persoais se recollen 
correctamente”. 

Esta Alcaldía en uso das facultades legalmente atribuídas, RESOLVE:  

PRIMEIRO: Aprobar a seguinte lista provisional de candidatos admitidos e excluídos no procedemento de 
selección citado:  

- Candidatos admitidos “TRABALLADOR/A SOCIAL”:  

NOME E APELIDOS DNI CELGA 

Lucía Marón López 33.***.803-P SI 

Silvia López Méndez 33.***.554-K SI 

Silvia Pan Rodríguez 32.***.058-R SI 

Nagari López López 76.***.021-J SI 

Estela Sánchez Rodríguez 33.***.849-C SI 

María Inmaculada Victorino Domínguez 44.***.544-E SI 

Uxío Sotelo Guede 53.***.152-X SI 

Enma Garcia López 76.***.838-Y SI 

Iria González Fafián 47.***.947-S SI 

- Candidatos excluídos “TRABALLADOR/A SOCIAL”:  

NOME E APELIDOS DNI CAUSA DA EXCLUSIÓN 

Paula Miranda Borrajo 76.***.100-L * 

(*) Errro non subsanable por ser unha solicitude presentada fóra de prazo.  

SEGUNDO: Abrir un prazo de dez (10) días contados a partir do seguinte ao da publicación para a emenda dos 
defectos sinalados polos candidatos excluídos.  
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TERCEIRO: Publicar o presente Decreto no BOP, no  taboleiro de anuncios  do Concello e na páxina web 
(www.concellosamos.es) en cumprimento do disposto nas bases da convocatoria. 

 CUARTO: Dar conta da presente Resolución ao Pleno da Corporación de conformidade co establecido no art. 42 
do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.  

O manda e asina o Sr. alcalde, ante mín, o secretario, dou fé, en Samos, na data 26 de agosto de 2019.- O 
alcalde, Julio Gallego Moure.- O secretario, Froilán Pallin Seco. 

R. 2638 
 

Anuncio 

Decreto de alcaldía  

Expediente nº: 67/2019 - 69/2019 

Procedemento: Procesos selectivos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario e de persoal laboral, no 
concello de Samos, para acceso libre, correspondentes á oferta de emprego de 2018 

Asunto: Aprobación de lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos para as prazas de Coidador/a de 
Vivenda Comunitaria e Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, composición do Tribunal Cualificador, data 
e hora na que se constituirá, e convocatoria de aspirantes 

DECRETO DE ALCALDÍA  

Visto que o Decreto de alcaldía nº 2019-0018 de data 20 de febrero de 2019 aprobou: 

-  BASES XERAIS QUE REGULAN A CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA CUBRIR PRAZAS VACANTES 
DE PERSOAL FUNCIONARIO E DE PERSOAL LABORAL, NO CONCELLO DE SAMOS, PARA ACCESO LIBRE, 
CORRESPONDENTES Á OFERTA DE EMPREGO DE 2018.  
-  BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO LIBRE, CON CARÁCTER DEFINITIVO, Á PRAZA DE “TRABALLADOR/A 
SOCIAL”, RÉXIME XURÍDICO FUNCIONARIAL, A MEDIA XORNADA, DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 
2018.  
-  BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO LIBRE, CON CARÁCTER DEFINITIVO, Á PRAZA DE “COIDADOR/A DE 
VIVENDA COMUNITARIA”, RÉXIME LABORAL, DE OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2018.  
- BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO LIBRE, CON CARÁCTER DEFINITIVO, Á PRAZA DE “AXENTE DE EMPREGO E 
DESENVOLVEMENTO LOCAL”, RÉXIME XURÍDICO LABORAL, DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2018.  

Visto que o anuncio de convocatoria do proceso selectivo xunto cas bases xerais e específicas publicouse no 
B.O.P. de Lugo nº 049 en data 27 de febreiro de 2019, extracto no DOG nº 45 de 5 de marzo de 2019 e con 
extracto no BOE de data 19 de marzo de 2019 sendo esta data de publicación a que serviu para computar o 
prazo de presentación de solicitudes (vinte días naturais contados a partir do seguinte á referida data). 

 Visto que rematado o prazo de presentación de instancias e examinada a documentación presentada polos 
aspirantes o Decreto de alcaldía nº 2019-0125 aprobou a lista provisoria dos admitidos e excluídos para a praza 
de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, con indicación do motivo de exclusión, abrindo un prazo de 
dez (10) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación para que o candidato provisoriamente 
excluído puidera emendar o defecto que motivou a exclusión.  

Visto que rematado o prazo outorgado ao efecto, de conformidade co sinalado na base xeral 8.3 das que rexen 
o procedemento procede ditar a lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos. 

Visto que na praza de Coidador/a de vivenda comunitaria  non hai excluídos de conformidade ca base 8.3 das 
Bases Xerais que rexen os procedementos procede elevar a lista provisoria a definitiva. 

Visto o que antecede e en uso das facultades legalmente atribuídas RESOLVO:  

PRIMEIRO: Aprobar as seguintes listas definitivas de candidatos admitidos e excluídos nos procedementos:  

- Candidatos admitidos “COIDADOR/A VIVENDA COMUNITARIA”: 

NOME E APELIDOS DNI CELGA 

Susana López Abad 76.***.573-A SI 

María Isabel Goyanes Vila 76.***.465-J SI 

Araceli Sánchez López 33.***.813-M SI 

Rosa María Vázquez Álvarez 33.***.611-W SI 


