SÁBADO, 21 DE DECEMBRO DE 2019

N.º 292

CONCELLOS
BARALLA
Anuncio
Aprobado incialmente polo Pleno da Corporación, en sesión extraordinaria celebrada o día 19 de decembro de
2019, o presuposto xeral para o exercicio económico de 2020, a plantilla de persoal e a relación de postos de
traballo para dito exercicio, en cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de
5 de marzo, e demais disposicións concordantes, exponse ao público na Secretaría deste concello, polo prazo de
quince días hábiles, que comezará a contarse dende o día seguinte ao da inserción do presente edicto no Boletín
Oficial da Provincia, a fin de que durante o mesmo poidan formularse as reclamacións que se consideren
pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao Sr. Alcalde-Presidente da Corporación.
Baralla, 20 de decembro de 2019.- O ALCALDE, Miguel González Piñeiro.

BECERREÁ
Anuncio
Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, o Orzamento Xeral para o exercicio económico do 2020 Expte
nº 1286/2019 e a plantilla de persoal para o devandito exercicio, en cumprimento do disposto no artigo 169.1 do
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de
marzo, e disposicións concordantes, exponse ao público na Secretaría deste Concello, por plazo de 15 días hábiles
que empezarán a contarse dende o seguinte ó da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, a fin
de que durante o mesmo poidan formularse reclamacións que deberán ser dirixidas ó Sr. Alcalde-Presidente.
Becerreá, 19 de decembro de 2019.- O Alcalde, Manuel Martínez Núñez.
R. 3851

MONTERROSO
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de 16/12/19, aprobáronse os Padróns Tributarios das taxas pola prestación do servizo
de augas, sumidoiro e depuración, lixo e Canon de auga da Xunta, correspondentes ao 4º trimestre do exercicio
2019, así como a apertura dun período de información pública por prazo de un mes a partir da publicación do
presente edicto no B.O.P. durante o cal todos os interesados poderán consultar o seu contido na Secretaría do
Concello e presentar as alegacións que estimen oportunas. Queda aberto o prazo de cobro en período voluntario
desde o día 1 de xaneiro de 2019 ao 21 de febreiro de 2019.
Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións de tributos municipais incorporadas a éste, poderase
formular recurso de reposición ante este órgano, no prazo de un mes contado dende o día seguinte ao de
finalización do período de exposición ao público do padrón de contribuíntes ou ben recurso contencioso
administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, sen que poidan interpoñerse ambos
simultaneamente. Transcorrido o período de pago en voluntaria as débedas co municipio serán esixidas polo
procedemento de constrinximento co correspondente recargo de mora e costas que se produzan, no seu caso.
A falta de pagamento do Canon da Auga da Xunta no período voluntario sinalado suporá a esixencia do mesmo
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da
Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa
ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende esta
notificación.
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O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ao abeiro do establecido nos artigos 102 da Lei Xeral
Tributaria e 23 e 24 do RD 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación.
Monterroso, 16 de decembro de 2019.- O alcalde en función, Antonio E. Gato Soengas.
R. 3812

NEGUEIRA DE MUÑIZ
Anuncio
Ao non terse presentado alegacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a
definitivo o acordo plenario provisional deste Concello, adoptado en data do 15 de outubro de 2019, da
modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre construcións, instalacións e obras (ICIO), cuxo
texto íntegro se fai público, en cumprimento do artigo 17.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4.-MODIFICACION DA ORDENANZA
INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO).

FISCAL

REGULADORA

DO

IMPOSTO

SOBRE

CONSTRUCCIONS,

A teor das facultades normativas outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española e artigo 106 da
Lei 7/1985 reguladora das Bases de Réxime Local sobre potestade normativa en materia de tributos locais e de
conformidade así mesmo ao establecido nos artigos 15 e seguintes, así como do Título II, e art. 102 a 104, todos
eles da Lei 39/1988 do 28 de decembro reguladora das Facendas Locais na súa redacción dada pola Lei 51/ 2002
do 27 de decembro de modificación da devandita norma, regúlase mediante a presente Ordenanza Fiscal o Imposto
sobre Construcións, Instalacións e Obras.

1. Constitúe o feito impoñible do imposto a realización, dentro do termo municipal, de calquera construción,
instalación ou obra para as que se esixa a obtención da licenza de obras ou urbanística correspondente, obtívose
ou non esta licenza, sempre que a súa expedición corresponda a este municipio.
2. As construcións, instalacións ou obras a que se refire o apartado anterior poderán consistir en:
A) Obras de construcción de edificacións e instalacións de calquera tipo de nova planta.
B) Obras de demolición.
C) Obras en edificios, tanto as que modifiquen a súa disposición interior como as que modifiquen o seu aspecto
exterior.
D) Aliñacións e rasantes.
E) Obres de fontanería e de rede de sumidoiros.
F) Movementos de terra tales como desmonte, explanaciones, escavacións, terrapléns, obras de peche de solares
ou terreos, valos, estadas e estadas.
F) Calquera outras construcións, instalacións ou obras que requiran licenza de obra ou urbanística.
Artigo 2º. Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a
que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que sexan donos da construción, instalación ou obra, sexan ou
non propietarios do inmoble sobre o que se realiza aquela.
Para os efectos previstos no parágrafo anterior, terá a consideración de dono da construción, instalación ou obra
quen soporte os gastos ou o custo que comporte a súa realización.
2. No caso de que a construción, instalación ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribuínte, terán a
condición de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte quen solicite as correspondentes licenzas ou realicen
as construcións, instalacións ou obras.
O substituto poderá esixir do contribuínte o importe da cota tributaria satisfeita.
3. Os suxeitos pasivos que residan no estranxeiro durante máis de seis meses de cada ano natural, estarán
obrigados a designar un representante como domicilio en territorio español, para os efectos das súas relacións
coa Facenda Pública
Artigo 3º. Responsables
1. Responden solidariamente as obrigacións tributarias todas as persoas que sexan causantes dunha infracción
tributaria ou que colaboren na súa comisión.
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2. Os copartícipes ou cotitulares das Entidades xurídicas ou económicas a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral
Tributaria responderán solidariamente en proporción ás súas respectivas participacións das obrigacións tributarias
destas Entidades.
3. No caso de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas, as súas obrigacións tributarias pendentes
transmitiranse aos socios ou partícipes no capital, que responderán das mesmas solidariamente e ata o límite do
valor da cota de liquidación que se lles adxudiquei.
4. A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e de acordo co procedemento previsto na Lei Xeral
Tributaria.
5. As débedas, por este imposto, serán esixibles a acúdalas físicas e xurídicas que sucedan ao debedor no exercicio
das explotacións e actividades económicas.
Artigo 4º. Exencións.
Están exentos de pago do imposto a realización de calquera construción, instalación ou obra das que sexan
propietarios o Estado, as Comunidades Autónomas ou as Entidades Locais que, estando suxeitos ao Imposto, vaian
destinarse directamente a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións
e ás súas augas residuais, a pesar de que a súa xestión leve a cabo por Organismos Autónomos, tanto se se trata
de obras de novo investimento como de conservación.
Artigo 5º. Base impoñible.
A base impoñible deste Imposto está constituída polo custo real e efectivo da construción, a instalación ou a obra,
e enténdese por tal para estes efectos, o custo de execución material daquelas.

Artigo 6º. Tipo de gravame e cota
1. O tipo de gravame será o 3 %.
2. A cota do imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de gravame.
Artigo 7º. Bonificacións e reducións sobre a cota do imposto.
Concederase unha bonificación do 50% a favor das construcións, instalacións ou obras referentes ás vivendas de
protección oficial.
Artigo 8º. Pagamento
O imposto devindícase no momento de iniciarse a construcción, a instalación ou a obra, aínda que non se obtivo
a licenza correspondente.
Artigo 9º. Réxime de declaración e de ingreso
1. O solicitante dunha licenza para realizar as construcción, instalacións ou obras enumeradas no artigo 1º, punto
2, desta Ordenanza deberá presentar no momento da solicitude, o proxecto e o orzamento de execución estimado.
2. Cando se conceda a preceptiva licenza practicarase unha liquidación provisional e a base impoñible
determinarase en función do orzamento presentado polos interesados, sempre que este houber estado visado
polo Colexio Oficial correspondente. Se non fóra así, a base impoñible determinarana os técnicos municipais.
3. Á vista das construcións, as instalacións ou as obras realizadas e o seu custo real efectivo, o Concello, mediante
a comprobación administrativa correspondente, poderá modificar, se procede, a base impoñible a que se refire o
apartado anterior, practicará a liquidación definitiva correspondente e esixirá do suxeito pasivo a diferenza, ou lle
reintegrará, se procede, a cantidade que corresponda.
4. O ingreso das liquidacións, provisional e definitiva, efectuarase en lles entidades colaboradoras da recadación
nos prazos fixados polo Regulamento Xeral de Recadación.
Artigo 10º. Comprobación e investigación
1. A inspección e a comprobación do imposto realizaranse de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e nas
disposicións ditadas para o seo desenvolvimiento.
2. En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias e á determinación das sancións que lles
correspondan en cada caso, aplicarase o réxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas disposicións que o
desenvolven.
3. Para os efectos previstos neste apartado, considerarase de especial transcendencia para a xestión do Imposto
a presentación das declaracións esixidas pola normativa vixente e recollidas nesta Ordenanza.
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Artigo 11º. Data de aprobación e vixencia
Esta Ordenanza fiscal aprobada polo Pleno en sesión celebrada o 15 de outubro de 2019 , entrará en vigor ó día
seguinte da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia e comesará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro
de 2020, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derogación expresa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
As modificacións introducidas pola lei de Orzamentos Xerais do Estado ou calquera outra norma con rango legal
que afecten a calquera elemento do presente imposto serán de aplicación dentro do ámbito desta Ordenanza.
Negueira de Muñiz, a 16 de diciembre de 2019.- O Alcalde, José Manuel Braña Pereda.
R. 3813

Anuncio
Ao non terse presentado alegacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a
definitivo o acordo plenario provisional deste Concello, adoptado en data do 15 de outubro de 2019, de
modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre bens inmobles, cuxo texto íntegro se fai público,
en cumprimento do artigo 17.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A tenor das facultades normativas outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española e o artigo 106
da Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réxime Local sobre potestade normativa en materia de tributos locais e
de conformidade así mesmo ao establecido nos artigos 15 e seguintes, así como do Título II, e artigos 61 e
seguintes, todos eles do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004
de 5 de marzo e artigos 6, 7 e 8 do Texto Refundido da Lei do Catastro inmobiliario aprobado por Real Decreto
Lexislativo 1/2004 de 5 de marzo, e as modificacións de ditos textos introducidas pola Lei 16/2007 de 4 de xullo,
Disposición Adicional Sétima e Décima, regulase mediante a presente Ordenanza Fiscal o Imposto sobre Bens
Inmobles .
Artigo 1º.- Feito impoñible.
O feito impoñible do Imposto sobre Bens Inmobles está constituído pola titularidade dos seguintes dereitos sobre
os bens inmobles rústicos, urbanos e sobre os inmobles de características especiais:
a) Dunha concesión administrativa sobre os propios inmobles o sobre os servizos públicos aos que estean afectos.
b) Dun dereito real de superficie.
c) Dun dereito real de usufruto.
d) Do dereito de propiedade.
A realización do feito impoñible que corresponda de entre os definidos no apartado anterior pola orde establecida
no mesmo, determinará a non suxeición do inmoble urbano o rústico ás restantes modalidades previstas no
mesmo.
Teñen consideración de bens inmobles de natureza urbana, rústicos e bens inmobles de características especiais,
os definidos como tales nas normas que regula o Catastro Inmobiliario. O carácter urbano ou rústico do inmoble
dependerá da natureza do solo.
Artigo 2º. Suxeitos pasivos
1.- Son suxeitos pasivos, a título de contribuíntes, as persoas naturais e xurídicas, e as entidades ás que se refire
o artigo 35.4 da Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que ostenten a titularidade do dereito que, en
cada caso, sexa constitutivo do feito impoñible deste imposto.
2.- O disposto no apartado anterior será de aplicación, sen prexuízo da facultade do suxeito pasivo de repercutir
a carga tributaria soportada conforme ás normas de
dereito común.
3.- No suposto de concorrencia de máis dun concesionario sobre un mesmo inmoble de características especiais,
será substituto do contribuínte o que deba satisfacer o maior canon, sen prexuízo de poder repercutir este, sobre
os outros concesionarios, a parte da cota líquida que lles corresponda en proporción aos cánones que deban
satisfacer cada un deles.
Artigo 3º. Responsables
1. Responden solidariamente das obrigas tributarias todas as persoas que sexan causantes dunha infracción
tributaria ou que colaboren en cometela.
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2. Os copartícipes ou cotitulares das Entidades xurídicas ou económicas a que se refire a Lei Xeral Tributaria
responderán solidariamente en proporción as súas respectivas participacións das obrigas tributarias destas
Entidades.
3. No suposto de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas, as súas obrigas tributarias pendentes
transmitiranse aos socios ou partícipes no capital, que responderán delas solidariamente e ata o límite do valor
da cota de liquidación que se lles houbese adxudicado.
4. A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e de acordo co procedemento previsto na Lei Xeral
Tributaria.
Artigo 4º. Exencións.
1.- Exencións directas de aplicación de oficio: as comprendidas no artigo 63, apartado 1, do Texto Refundido da
Lei de Facendas Locais.
2.-Exencións directas:
a) as comprendidas no artigo 63.2, letras a), b) e c) do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais.
b) aquelas cuxa cota líquida esixible sexa inferior a 5 euros.
3.- Con carácter xeral, a concesión de exencións producirá efecto a partir do exercicio seguinte á data da
solicitude e non pode ter carácter retroactivo. Non obstante, cando o beneficio fiscal se solicita antes de que a
liquidación sexa firme, concederase se na data de devengo do tributo concorren os requisitos esixidos para o seu
disfrute.
Artigo 5º. Base impoñible.
1. A base impoñible está constituída polo valor catastral dos bens inmobles, que se determinará, notificará e será
susceptible de impugnación conforme ás normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.

Artigo 6º. Reducións.
1.- A redución da base impoñible será aplicable a aqueles bens inmobles, urbanos e rústicos, que se atopen
nalgunha destas dúas situacións:
a) Inmoble cuxo valor catastral se incremente como consecuencia de procedementos de valoración colectiva, de
carácter xeral, en virtude da aplicación da nova ponencia total de valoración, aprobada con posterioridade ao 11-1997 ou por aplicación de sucesivas ponencias totais de valores que se aproben unha vez transcorrido o período
de redución establecido no artigo 67 e seguintes do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
b) Cando se aprobe unha ponencia de valores que dese lugar á aplicación da redución prevista, como consecuencia
da aplicación prevista anteriormente e cuxo valor catastral se altere antes de finalizar o prazo de redución por:
1.-procedemento de valoración colectiva de carácter xeral.
2.-procedemento de valor colectiva de carácter parcial.
3.-procedemento simplificado de valoración colectiva.
4.-procedemento de inscrición mediante declaracións, comunicacións, solicitudes e subsanación de discrepancia
e inspección catastral.
2.-A redución será aplicable de oficio coas normas contidas nos artigos 67, 68, 69 e 70 do Texto Refundido da Lei
de Facendas Locais.
Estas reducións en ningún caso serán aplicables aos bens inmobles de características especiais.
Artigo 7º. Base liquidable
1.- A base liquidable será o resultado de practicar, no seu caso, na impoñible as reducións que legalmente se
establezan.
2.- A base liquidable, nos bens inmobles de características especiais, coincidirá coa base impoñible, salvo as
específicas aplicacións que prevea a lexislación.
3.- A base liquidable notificarase conxuntamente coa base impoñible nos procedementos de valoración colectiva.
Dita notificación incluirá a motivación da redución aplicada mediante a indicación do valor base do inmoble así
como o importe da redución, no seu caso, e da base liquidable do primeiro ano de vixencia do valor catastral.
4.- O valor base será a base liquidable conforme ás normas do texto refundido da lei de facendas locais e do texto
refundido da lei do catastro inmobiliario .
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5.- A competencia nos distintos procedementos de valoración será a establecida no texto refundido da lei do
catastro inmobiliario e o réxime de recursos contra os actos administrativos, o establecido no dito texto legal e
no texto refundido da lei de facendas locais.
Artigo 8º. Tipo de gravame e cota. O tipo de gravame será:
a.- para os bens inmobles de natureza urbana: o 0,45 %.
b.- para os bens inmobles de natureza rústica: o 0,3 %.
c.- para todos os grupos de bens inmobles de características especiais: o 1,3 %
Artigo 9º. Período impositivo e acreditación do imposto
1. O período impositivo é o ano natural.
2. O imposto devéngase o primeiro dia do período impositivo.
3. As variacións de orde físico, económico ou xurídico, incluíndo as modificacións de titularidade, teñen
efectividade a partir do ano seguinte a aquel no que se producen.
4. Cando o Concello coñeza a conclusión das obras que orixinen unha modificación de valor catastral, respecto
ao que figura no seu Padrón, liquidará o IBI na data na que o Catastro lle notifique o novo valor catastral.
5. A liquidación do imposto comprenderá a cota correspondente aos exercicios meritados e non prescritos,
entendendo por estes os comprendidos entre o seguinte a aquel no que se van a finalizar as obras que orixinaron
a modificación de valor e o presente exercicio.
6. No seu caso, deducirase da liquidación correspondente a este exercicio e aos anteriores a cota satisfeita por IBI
a razón doutra configuración do inmoble, diferente da que tivo na realidade.

1. Aos efectos previstos no artigo 76 do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, os suxeitos pasivos, están
obrigados a formalizar as declaracións de alta, no suposto de novas construcións, as declaracións de modificación
de titularidade en caso de transmisión do ben, así como as restantes declaracións por alteracións de orde físico,
económico ou xurídico nos bens inmobles que teñan transcendencia a efectos deste imposto.
2. Sendo competencia do Concello o recoñecemento de beneficios fiscais, as solicitudes para acollerse deben ser
presentadas á administración municipal, ante a cal se debe indicar, así mesmo, as circunstancias que orixinan ou
xustifican a modificación do réxime.
3. Sen prexuízo da obrigación dos suxeitos pasivos de presentar as modificacións, alteracións e demais, o
Concello, sen menoscabo das facultades do resto das Administracións Públicas, comunicará ao Catastro a
incidencia dos valores catastrais ao outorgar licenza ou autorización municipal.
4. As liquidacións tributarias son practicadas polo Concello, tanto as que corresponden a valores - recibo como as
liquidacións por ingreso directo, sen prexuízo da facultade de delegación da facultade de xestión tributaria.
5. Contra os actos de xestión tributaria, competencia do Concello, os interesados poden formular recurso de
reposición, previo ao contencioso administrativo, no prazo dun mes a partir da notificación expresa ou da
exposición pública dos padróns correspondentes.
6. A interposición de recurso non paraliza a acción administrativa para o cobro, a menos que dentro do prazo
previsto para interpoñer o recurso, o interesado solicite a suspensión da execución do acto impugnado e acompañe
a garantía polo total da débeda tributaria.
Non obstante, en casos excepcionais, a alcaldía pode acordar a suspensión do procedemento, sen prestación de
ningún tipo de garantía, cando o recorrinte xustifique a imposibilidade de prestala ou ben demostra de xeito
concluínte a existencia de erros materiais na liquidación que se impugna.
7. O período de cobro para os valores - recibo notificados colectivamente determinarase cada ano e anunciarase
conforme ao Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario e texto refundido da lei de facendas locais.
As liquidacións de ingreso directo deben ser satisfeitas nos períodos fixados polo Regulamento Xeral de
Recadación, que son:
a) Para as notificadas dentro da primeira quincena do mes, ata o día 5 do mes natural seguinte.
b) Para as notificadas dentro da segunda quincena do mes, ata o día 20 do mes natural seguinte.
8. Transcorridos os períodos de pago voluntario sen que a débeda se teña satisfeito, iniciarase o período executivo,
o cal comporta a acreditación do recargo do 20 por cento do importe da débeda non ingresada, así como o dos
intereses de demora correspondentes.
O recargo será do 10 por cento cando a débeda se ingrese antes de que fora notificado ao debedor a providencia
de apremio.
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Artigo 11º. Xestión por delegación.
No caso de xestión delegada, as atribucións dos órganos municipais entenderanse exercidas pola Administración
convida ou delegada.
Para o procedemento de xestión e recadación non establecido nesta ordenanza deberá aplicarse o establecido
pola lexislación vixente.
Artigo 12ª.- Data de aprobación e vixencia.
Esta Ordenanza aprobada polo Pleno en sesión celebrada o día 15 de outubro de 2019,entrará en vigor ó día
seguinte da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro
de 2020, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derogación expresa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
As modificacións producidas pola Lei de Presupostos Xerais do Estado ou outra norma de rango legal que afecten
a calquera elemento deste imposto, serán de aplicación automática dentro do ámbito desta Ordenanza.
Contra o presente Acordo , conforme ao artigo 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais ,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, poderase interpor polos interesados recurso
contencioso-administrativo , na forma e prazos que establecen as normas reguladoras de dita xurisdicción.
Negueira de Muñiz, 16 de decembro de 2019.- O Alcalde, José Manuel Braña Pereda.
R. 3814

PORTOMARÍN
Visto o Regulamento e bases xerais e especifícas da bolsa municipal de emprego para a contratación de persoal
laboral temporal de operario de servizos múltiples.
Visto que ditas bses foron aprobadas por Decreto de Alcaldía en data 13 de decembro de 2019.
As instancias en modelo oficial (anexo I do presente) as que poderán concurrir as persoas que reúnen os requisitos
sinalados no artigo 6 e 9 do regulamento, dirixiranse ao Sr. Alcalde acompañado dos documentos a que refiren
os artigo 11 das bases xerais. Éstas estarán a disposición dos participantes na páxina web do Concello, así como
no taboleiro de anuncios do mesmo. O prazo de presentación é de cinco días naturais a partir do día seguinte á
publicación no BOP
Portomarín, 13 de decembro de 2019.- O Alcalde, Juan Carlos Serrano López.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NA BOLSA DE EMPREGO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE:
Nome:
DNI / NIE:
Enderezo:
C.P. / Poboación / Provincia:
Teléfono fixo:
Teléfono móvil:
E-mail:
Data de nacemento:
Situación familiar:

Carné de conducir:

Clase:

Vehículo:

EMPREGOS PREFERENTES:

DISPONIBILIDADE:
Xornada laboral:

Horario:

Lugar: Portomarín e entorno (40 Kms).

OBSERVACIÓNS:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicito formar parte da Bolsa de Emprego do Concello de Portomarín para o posto ao que se opta de Auxilair de
Axuda no fogar, recoñecendo que fun informada do funcionamento da mesma e comprometendome a cumprir
coas obligacións deste servizo. Así mesmo, declaro que os datos aportados son certos na súa totalidade e
responsabilizome de comunicar ó equipo técnico encargado da xestión desta Bolsa de Emprego calquera variación
nos mesmos, co obxecto de manter actualizada a miña solicitude.
Son consciente de que para poder levar a cabo a incorporación da miña solicitude á Bolsa de Emprego é precisa a
cesión de datos de carácter persoal (L.O. 15/1999, de 13 de decembro) polo que concedo a mesma, autorizando
ó Concello de Portomarín ao procesamento informático dos datos aportados, co único obxecto de pertencer a súa
bolsa de emprego e proceder á difusión destes datos de cara a cumprir os obxetivos da mesma. Así mesmo,
rexeito o uso dos datos aportados para calquera outra finalidade non vinculada á Bolsa de Emprego.
Lugar e data da solicitude.
Portomarín, a

de

Concello Portomarín

Sinatura.
20
D./dona
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R. 3815

QUIROGA
Anuncio
A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 13 de decembro de 2019, adoptou o seguinte acordo:
1º) Prestarlle aprobación ao Padrón de Auga, lixo e ecotaxa correspondente ao cuarto trimestre do exercicio de
2.019.
2º) Que se expoña ao público polo prazo de quince días a efectos de exame e reclamacións, mediante a inserción
de edicto no Boletín Oficial da Provincia, e mediante anuncio no taboleiro de edictos no Concello conforme ao
establecido na Lei Xeral Tributaria e na ordenanza fiscal reguladora.
3º) Que se poña ao cobro nos termos do artigo 62.2 da Lei 58/2003: se a notificación da liquidación se realiza
entre os días 1 e 15 de cada mes dende a data de recepción da notificación ata o día vinte do mes posterior ou si
este non fose hábil ata o inmediato hábil seguintes; si a notificación da liquidación se realiza entre os días 16 e
último de cada mes dende a data de recepción da notificación ata o día 5 do segundo mes posterior ou si este non
fose hábil ata o inmediato hábil seguinte en período voluntario. A partir da devandita data pasará á recadación
executiva co conseguinte recargo de prema e demais custos derivados da execución forzosa.
4º) A falta de pago no período voluntario sinalado suporá a existencia do canon da auga directamente ao
contribuínte pola vía de constrinximento pola Consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
5º) A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano
económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo de un mes dende que se entenda
producida a notificación.

R. 3816

SOBER
Anuncio
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE ACORDO DO PLENO DO CONCELLO DE SOBER DE DATA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, EN
RELACIÓN A APROBACIÓN DO “PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE SOBER POR RISCO DE
INUNDACIÓNS POR ROTURA DA PRESA DE SAN ESTEBAN”.
Para común coñecemento ao abeiro da normativa vixente, faise público que por acordo do Pleno do Concello de
Sober de data 28 de novembro de 2019 resultou aprobado o “Plan de actuación municipal do Concello de Sober
por risco de inundacións por rotura da presa de San Esteban”. O cal exponse ao público por prazo de 30 días para
común coñecemento.
Sober, 16 de decembro de 2019.- O Alcalde, Luis Fernández Guitián.
R. 3817

MINISTERIO DE FACENDA
BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – RIBADEO
Anuncio
PREMIOS CARRERA SAN SILVESTRE RIBADEO 2019
BDNS (Identif.): 487107
BASES CARREIRA SAN SILVESTRE RIBADEO 2019
De conformidade co previsto no artigo 17.3b y 20.8 de la lei 38/2003 de 17 de novembro, publicase extracto da
convocatoria, cuio texto completo pode consultarse na BDNS (http://minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Aprobadas por Resolución da Alcaldía Presidencia de data 16/12/2019, as bases da Carreira San Silvestre 2019,
faise público un extracto das mesmas
Finalidade e obxecto.- A Concellaría de Deportes do Concello de Ribadeo pon en marcha a CARREIRA POPULAR
SAN SILVESTRE 2019., que se celebrará o día 31 de decembro de 2019
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As subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse con cargo á partida 2019 .341/48100 PREMIOS E
BOLSAS, por un importe máximo de 700,00 €
Destinatarios.- Poderán participar todas aquelas persoas nadas entre o 1 de xaneiro de 1946 en diante, segundo
as distintas categorias.
Poderase consultar o texto íntegro das Bases Reguladoras nas dependencias municipais e na páxina web
www.ribadeo.org
Procedemento e Prazo.- O prazo de presentación de inscripcións será do 25 de novembro ao 26 de decembro de
2019, amobolos dous inclusive, ben presencialmente na OMIX do Concello, na web www.championchipnorte.com
ou no correo deportesribadeo.org
Ribadeo, 17 de decembro de 2019.- O ALCALDE, FERNANDO SUAREZ BARCIA.
R. 3850

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) - XOVE
Anuncio
EXTRACTO DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 2019-0836 DO 11 DE DECEMBRO DE 2019 POLA QUE SE APROBA A
CONVOCATORIA DOS PREMIOS DO IX CONCURSO DE KARAOKE DE NADAL 2019
BDNS (Identif.): 486996
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b y 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos
Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Poderá participar no concurso e ser beneficiario destas axudas calquera persoa.
Segundo. Obxecto
Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o outorgamento dos
premios do concurso de karaoke de Nadal organizado polo Concello de Xove.
Terceiro. Bases reguladoras
Pode consultarse a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove na seguinte dirección:
http://xove.sedelectronica.gal/transparency/58926865-bd2e-46f3-857a-14f57f19f9fd/
Cuarto. Documentación a presentar e límite de presentación de solicitudes para participar no concurso.
-Ficha de inscrición establecida ao efecto
-Copia do N.I.F. do concursante ou do seu titor legal, para o caso de menores de idade.
A ficha de inscrición deberá presentarse persoándose nas dependencias do Concello, no despacho do Técnico de
Cultura. O prazo normal para inscribirse no Concurso remata o venres 27 de decembro de 2019 ás 15:00
horas. Tamén poderá realizarse a inscrición o mesmo día do concurso, o 28 de de decembro de 2019, de 17:00
a 19:00 horas no Pavillón Municipal de Xove. Non obstante, para os ensaios previos ao concurso terán preferencia
os inscritos antes nas dependencias do Concello e tomarase en todo caso en consideración a súa orde de inscrición.
A restante documentación poderá presentarse de xeito simultáneo á ficha de inscrición ou, en todo caso, con
carácter previo ao acordo de concesión dos premios. Serán rexeitados aqueles participantes que aínda constando
como beneficiario dun premio na acta asinada polo xurado do concurso, non entreguen a documentación que se
recolle neste artigo antes do acordo de concesión.
Quinto.- Contía dos premios.
Haberá tres categorías: Peques, iunior e veteranos. En cada unha destas categorías premiarase a “Mellor voz” (2
premios) e “Mellor caracterización”. No primeiro caso, para a concesión do premio, o xurado atenderá á calidade
da voz, modulación ou entonación. No segundo caso valorarase o vestiario, maquillaxe e aspectos similares.
Peques.
Poderán participar nesta categoría os menores de 12 anos
Premio á “Mellor voz” (2 premios): 60 euros
Premio á “Mellor caracterización”: 60 euros
Iunior
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Poderán participar nesta categoría as persoas que teñan 12 anos ou máis e que non cumpriran os 18 anos.
Premio á “Mellor voz” (2 premios): 90 euros
Premio á “Mellor caracterización”: 90 euros
Veteranos
Poderán participar nesta categoría as persoas que teñan 18 anos ou máis.
Premio á “Mellor voz” (2 premios): 150 euros
Premio á “Mellor caracterización”: 150 euros
A contía dos premios anteriores é líquida. De acordo co RD 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas, non están suxeitos a retención ningún dos anteriores
premios.
XOVE, 12 DE DECEMBRO DE 2019.- O ALCALDE, JOSÉ DEMETRIO SALGUEIRO RAPA.
R. 3819

NOTARÍA
Anuncio
JUAN JOSÉ LÓPEZ YÁÑEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE GALICIA CON RESIDENCIA EN SARRIA,
HAGO CONSTAR

Que entre los herederos del citado causante se encuentra el siguiente o sus herederos:
- DOÑA MARÍA MERCEDES LÓPEZ GONZÁLEZ con último paradero conocido en Argentina.
Que se le comunica a dichos interesados o a cualquiera que tenga interés en dichas herencias lo siguiente:
Durante un plazo que finalizará en un plazo de treinta hábiles desde la publicación del presente EDICTO podrán
los interesados comparecer en mi notaria, sita en la calle gran vía, nº9-bajo de la villa de sarria, en horas de
despacho, para oponerse a la tramitación de la misma, proponer nuevos contadores-partidores o alegar lo que
estimen oportuno en defensa de sus derechos.
En Sarria, a diez de Diciembre de dos mil diecinueve.
R. 3818
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Que en esta Notaria de Sarria, sita en la calle Gran Vía, nº9, Bajo se tramita ACTA DE PARTICIÓN CONFORME A LA
LEY GALLEGA, con el fin de proceder a la partición de las herencias de los causantes DOÑA DOLORES LÓPEZ LÓPEZ
Y DON MANUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.

