5

Núm. 203 – venres, 3 de setembro de 2021

BOP Lugo

Chantada,11 de agosto de 2021.-O alcalde, Manuel Lorenzo Varela Rodríguez.
R. 2579

Anuncio
Por Decreto de Alcaldía de data 27/08/2021 aprobouse o Padrón de contribuíntes obrigados ao pagamento do
Prezo público pola prestación do servizo nas instalación de recreo municipal , piscinas e anexos correspondentes
a agosto 2021.
De conformidade co disposto no artigo 14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2.004, do 5 de marzo, polo que aproba
o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, os interesados poderán interpoñer contra os Padróns
o recurso de reposición que se regula na disposición mencionada, dentro do prazo dun mes a contar dende o día
seguinte da publicación da aprobación dos citados Padróns no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
A cobranza, en período voluntario do Padrón do Prezo público pola prestación do servizo nas instalación de recreo
municipal , piscinas e anexos correspondentes agosto 2021 terá lugar neste municipio dende o día 27 de agosto
de 2021 ata o día 26 de outubro de 2021.
O vencemento do prazo de ingreso en período voluntario, sen ser satisfeita a débeda, e de conformidade co
disposto no artigo 161 da Lei 58/2003 do 17 de decembro, Xeral Tributaria, determinará o inicio do período
executivo, coa esixencia dos xuros de mora e das recargas do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28
da Lei xa citada e, no seu caso, das costas do procedemento executivo.
O que se fai público para xeral coñecemento e cumprimento.
Chantada, 27 de agosto de 2021.- O alcalde, Manuel L. Varela Rodriguez.

Anuncio
Por Decreto de Alcaldía de data 16/08/2021 aprobouse o Padrón de contribuíntes obrigados ao pagamento do
Prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar correspondente a xullo 2021.
De conformidade co disposto no artigo 14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que aproba
o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, os interesados poderán interpoñer contra os Padróns
recurso de reposición que se regula na disposición mencionada, dentro do prazo dun mes a contar dende o día
seguinte o da publicación da aprobación dos citados Padróns no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
A cobranza, en período voluntario do Padrón do Prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar
correspondente a xullo do 2021 terá lugar neste municipio dende o día 16 de agosto de 2021 ata o día 18 de
outubro de 2021.
O vencemento do prazo de ingreso en período voluntario, sen ser satisfeita a débeda, e de conformidade co
disposto no artigo 161 da Lei 58/2003 do 17 de xaneiro, Xeral Tributaria, determinará o inicio do período
executivo, coa esixencia dos xuros de mora e das recargas do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28
da Lei xa citada e, no seu caso, das costas do procedemento executivo.
O que se fai público para xeral coñecemento e cumprimento.
Chantada, 16 de agosto de 2021.- O alcalde, Manuel Lorenzo Varela Rodríguez.
R. 2581

GUITIRIZ
Anuncio
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS NO EXPEDIENTE DE PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE
FUNCIONARIO DA POLICÍA LOCAL MEDIANTE CONCURSO EN QUENDA DE MOBILIDADE EN EXECUCIÓN DA
OEP 2019. EXP. 442/2021.
Por Decreto de alcaldía do Concello de Guitiriz de data 29/08/2021 aprobouse a seguinte lista provisional de
aspirantes admitidos e excluídos/as á convocatoria para a provisión dunha praza de funcionario da policía local
mediante concurso en quenda de mobilidade en execución da OEP 2019:


Aspirante admitido: Joaquín Díaz Ramos.
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Aspirantes excluído: Rubén Montes Ferreiro, por non acreditar que ostenta en propiedade a categoría de policía
noutro corpo de policía local da Comunidade Autónoma de Galicia, xa que o certificado aportado é de data
02/10/2020.

De conformidade coa base 6ª da convocatoria, os excluídos dispoñen dun prazo de 10 días hábiles, contado desde
o seguinte ó da publicación desta resolución no BOP, para emendar o defecto que motivou a exclusión e presentar
nova documentación. Posteriormente, a Alcaldía declarará aprobada a lista definitiva de admitidos e excluídos,
que se publicará no BOP, na web e no taboleiro de anuncios do Concello. Na mesma resolución, a Alcaldía
determinará o lugar, data e hora do comezo do proceso selectivo, así como a composición do órgano de selección.
No dito Decreto acordouse así mesmo publicar a presente resolución no taboleiro de edictos, na páxina web e no
BOP de Lugo para o seu coñecemento e efectos oportunos.
Guitiriz, 31 de agosto de 2021.- A Alcaldesa, Marisol Morandeira Morandeira .
R. 2582

Anuncio
Convocatoria para a selección de 2 funcionarios/as administrativos/as de Administración Xeral (C1)
mediante oposición libre (OEP complementaria 2021). Expte: 578/2021.
Por decreto por avogación da alcaldía en data 21/07/2021 aprobáronse as bases reguladoras do proceso de
selección de 2 funcionarios/as administrativos/as (C1) mediante oposición libre (OEP complementaria 2021, arts.
19 LOXE 2021, 10.4 TREBEP e 23.2.a. Lei 2/2015).
<< BASES REGULADORAS DO PROCESO PARA A SELECCIÓN, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE
2 FUNCIONARIOS/AS DE CARREIRA ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACIÓN XERAL (C1). EXPDTE:
578/2021.

A presente convocatoria ten por obxecto a selección de 2 funcionarios/as de carreira administrativos/as de
administración xeral, en execución da OEP complementaria 2021, conforme aos artigos 19 LOXE 2021, 10.4 do
TREBEP e 23.2.a. da Lei 2/2015.
O sistema selectivo será o de oposición libre e o persoal seleccionado estará suxeito ao réxime funcionarial como
“funcionario/a de carreira” conforme ao artigo 9 do TREBEP e os artigos 21 e seguintes da Lei 2/2015.
A presente convocatoria e bases serán obxecto de publicación no BOP de Lugo, na páxina web do Concello de
Guitiriz
(www.concellodeguitiriz.com/Emprego) e na sede electrónica do Concello de Guitiriz
(https://guitiriz.sedelectronica.gal/Taboleiro de anuncios). Tamén será publicado un anuncio da convocatoria no
DOG e no BOE, e o prazo de presentación de solicitudes será de vinte (20) días naturais contados a partir do
seguinte ao da publicación da convocatoria no BOE. O listado de admitidos e excluídos provisional, así como o
listado de admitidos e excluídos definitivo e a celebración do primeiro exame serán obxecto de publicación no
BOP, o resto de actos do proceso selectivo que deban ser obxecto de publicidade serán publicados no taboleiro
de anuncios e na páxina web ou sede electrónica do Concello de Guitiriz.
2ª.- CARACTERISTICAS E FUNCIONS DOS POSTOS DE TRABALLO.
As características e funcións dos dous postos de traballo son as definidas na Relación de Postos de traballo,
incluíndo as funcións administrativas propias da Subescala, normalmente de trámite e colaboración como a de
transcribir ou preparar informes segundo modelos preestablecidos, conforme ao artigo 169 TRRL:
* Administrativo adscrito á sección de Secretaría (Ficha nº7 da RPT):


Características esenciais: Funcionario de carreira propio da Corporación Local.



Grupo: C1



Escala/Subescala: Administración Xeral, Administrativa



Formación específica: No.



Tipo de posto: Base ou non singularizado



Nº de postos: 3



Vacantes: 1



Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición



Nivel de complemento de destino (CD):18



Complemento específico anual (CE): 7.529,90 euros (actualizado 2019)
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