ACTA

Expediente núm.:

Órgano colexiado:

XGL/2019/36

A Xunta de Goberno Local

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Data

19 de decembro de 2019

Duración

Desde as 13:45 ata as 14:00 horas

Lugar

SALA DE XUNTAS

Presidida por

Fátima Abal Roma

Secretario

MIGUEL RODRIGUEZ DE VICENTE-TUTOR

ASISTENTES: D. Constantino Cordal Rodríguez, D. Samuel Lago Ozón, D. Xurxo
Charlín Trigo, Dª Mª Cruz Leiro Peña e Dª Carolina Aragunde Laya.
Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o presidente abre
a sesión, polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do
día

A) PARTE RESOLUTIVA

1.- Aprobación da acta da sesión celebrada o día 11/12/2019 (XGL/2019/35).Dáse conta da acta da sesión celebrada o día 11/12/2019.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestalle a súa aprobación.

2.- Expediente 4865/2018.- Aprobación das bases xerais e específicas
reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura, en
quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017
do Concello de Cambados.Dáse conta da proposta da Alcaldía de data 16/12/2019, na que se recolle que,
mediante acordo da Xunta de Goberno Local do 31.12.2017 (BOP nº 13 de
18.01.2018) aprobouse a oferta de emprego público para o ano 2017.

En data de 18.01.2019 reuniuse a Mesa Xeral de Negociación do Concello a efectos
de ratificar a proposta Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos
procesos selectivos para a cobertura, en quenda de promoción interna, de diferentes
vacantes contidas na OEP de 2017 do Concello de Cambados, tras a que se
acordou incluír unha serie de cambios nos termos que constan na acta cuxa copia
consta no expediente.
Consta a proposta definitiva de Bases Xerais e específicas reguladoras das
convocatorias dunha (1) vacante de encargado/a de obras e servizos, dúas (2)
vacantes de oficial de xardinería; dúas (2) vacantes de oficial conductor/a e unha (1)
vacante de oficial de mantemento.
Constan informes da Secretaría e a Intervención Municipal de datas 05.11.2019 e
03.12.2019.
Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e consonte coa
referida proposta, acorda:
1. Aprobar as Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos
selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes
contidas na OEP de 2017 do seguinte tenor literal:
“BASES XERAIS REGULADORAS DA CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS
PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, DE DIFERENTES
VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017 DO CONCELLO DE CAMBADOS.
Primeira.- Obxecto.
As presentes bases teñen como obxecto a regulación xeral da convocatoria dos procesos
selectivos para a cobertura, en quenda de promoción interna, das vacantes de persoal
funcionario orzamentadas e previstas na plantilla de persoal deste Concello, que teñen
sido obxecto de inclusión na OEP do exercicio 2017, e que a continuación se relacionan;
con indicación, asemade, da clasificación profesional e praza de ocupación previa esixidas
para poder participar. Unha convocatoria que implicará o desenvolvemento de procesos de
promoción interna de funcionarización, ao amparo do previsto, ao respecto, na RPT do
Concello, así como nas previsións normativas de aplicación (nomeadamente, a disposición
transitoria segunda do TRLEBEP e disposición transitoria primeira da LEPG); e nos que,
polo tanto, a convocatoria e participación se abrirá ao persoal laboral fixo municipal que
cumpra cos requisitos sinalados a continuación, na base cuarta e nas respectivas bases
específicas.
Así, á vista do anteriormente exposto, o ámbito subxectivo da convocatoria se restrinxirá ao
persoal do Concello coa condición de persoal laboral fixo que ocupe as prazas e pertenza
aos grupos de clasificación profesional sinalados no cadro seguinte; sen prexuízos dos
restantes requisitos de participación que se indican na base cuarta e nas respectivas bases
específicas:

DENOMINACIÓN

Tipo
perso
al

Escala/subescala
/clase

Requisitos básicos de
participación:

Grupo/
subgrupo

Nº

- Grupo/subgrupo de
pertenza
-Praza de ocupación previa

ENCARGADO/A DE
OBRAS E SERVIZOS

Funcionario

Administración
especial/servizos
especiais/persoal
oficios

- A.P.
C/C2

1

- Operario Servizos

OFICIAL DE
XARDINERÍA

OFICIAL
CONDUTOR

OFICIAL
MANTEMENTO

Funcionario

Administración
especial/servizos
especiais/persoal
oficios

Funcionario

Administración
especial/servizos
especiais/persoal
oficios

Funcionario

Administración
especial/servizos
especiais/persoal
oficios

- A.P.
C/C2

2

- Operario Servizos

- A.P.
C/C2

2

- Operario Servizos

- A.P.
C/C2

1

- Operario Servizos

SEGUNDA.- Publicidade.
A convocatoria, xunto co texto íntegro da bases xerais e específicas reguladoras, serán
obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), no taboleiro de anuncios e
na páxina web municipais. Ademais, tamén se realizara, posteriormente, un anuncio
desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG) e no Boletín Oficial do Estado
(BOE), con referencia á previa publicación no BOP. Os restantes e sucesivos anuncios
inseriranse só no BOP, no taboleiro de anuncios e na web municipal (agás os dos
nomeamentos finais, cuxa publicidade se realizará, tamén, no DOG).
TERCEIRA.- Réxime normativo aplicable.
Esta convocatoria e os correspondentes procesos selectivos rexeranse polas disposto nas
presentes bases xerais, así como nas respectivas bases específicas; e, en todo o non
previsto nas mesmas, pola seguinte normativa:
a)
Disposición transitoria segunda do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
b)
Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma de función pública, na
redacción dada a este pola Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais,
administrativas e de orde social.
c)

Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

d)

Lei 2/2015, do 9 de abril, do Emprego Público de Galicia (LEPG).

e)

Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

f)
Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime Local,
aprobado por Real Decreto 781/1996, do 18 de abril.
g)
Real Decreto 896/ 1991, do 7 de xuño, polo que se aproban as regras básicas e
programas mínimos aos que se debe axustar o procedemento de selección de
funcionarios de Administración local.
h)
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas
i)

Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público

k) Adicional e supletoriamente, en todo o non previsto nas bases reguladoras e na antedita
normativa, polo previsto no Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba
o Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración do Estado.
CUARTA. Requisitos dos/as aspirantes.
Para poder tomar parte nos respectivas convocatorias e procesos selectivos, os/as aspirantes

deberán reunir, antes do remate do prazo de presentación de solicitudes de participación, os
requisitos xerais, e básicos, que deseguido se relacionan (e sen prexuízo daqueloutros
específicos que, de ser o caso, se puideran fixar para cada praza concreta nas respectivas
bases específicas);

a) Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo
52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia (LEPG), permita o acceso ao
emprego público.

b)

Ter a condición de funcionario de carreira ou persoal laboral fixo (para os supostos
de funcionarización) ao servizo do Concello de Cambados, e ocupar as prazas e
pertencer ao grupo/subgrupo de clasificación que, segundo o disposto na base primeira
para cada unha das vacantes obxecto de convocatoria, resultan esixibles para poder
participar no respectivo proceso de promoción interna.

c) Ter prestado servizos efectivos, no Concello de Cambados, baixo a condición de persoal
funcionario de carreira ou laboral fixo (para os supostos de funcionarización), durante cando
menos dous anos no grupo/subgrupo de clasificación profesional dende o que, segundo o
disposto na base primeira e apartado anterior, se habilita a promoción.

d) Estar en posesión, ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de
presentación de solicitudes, do título que, para cada tipoloxía de vacante, se fixa nas
respectivas bases específicas; e tendo en conta que ao tratarse dun suposto de acceso ao
grupo profesional C, tamén poderá participar aquel persoal municipal que, carecendo da
titulación esixida, acredite unha antigüidade mínima de dez anos no subgrupo de pertenza
e dende o que promociona, ou ben teña unha antigüidade mínima de cinco anos e supere os
cursos de formación que, de ser o caso, se determinen ao efecto.

e) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo en ningunha
Administración Pública ou nos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades
Autónomas (CCAA); nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o
desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial.
No caso de nacionais doutros Estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente,
nin haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de
procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.
f) Estar en posesión das capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan
necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.
g) Non superar a idade de xubilación forzosa.
h) Estar en posesión do nivel de CELGA, ou equivalente, que para cada tipoloxía de praza
se determina nas respectivas bases específicas (ou estar en condicións de obtelo
antes do remate do prazo de presentación de instancias).
A dita acreditación do coñecemento de lingua galega realizarase de conformidade ao
previsto na normativa de aplicación; con arranxo ao Sistema de Certificación de Lingua
galega (CELGA) actualmente vixente, ou as súas certificacións equivalentes, debidamente
homologadas polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia
(nos termos do previsto na Orde de 16 de xullo de 2007, e Orde de 10 de febreiro de
2014, que modifica a anterior, ao respecto dos certificados oficiais acreditativos dos niveles
de coñecemento de lingua galega).
En todo caso, e con arranxo ao previsto no artigo 51.2 da Lei do Emprego Público de
Galicia, os/as aspirantes que non acrediten o coñecemento da Lingua Galega requirida nas
convocatorias específicas de cada unha das prazas, ou estar en condicións de obtelo
dentro do prazo de presentación de instancias, deberán realizar unha proba específica de
coñecemento de lingua galega, e que cualificará ao/á aspirante como apto ou non apto.
QUINTA.- Presentación de solicitudes.
As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme ao
modelo que figurará como anexo das respectivas bases específicas, no rexistro xeral do
Concello, en horario de atención ao público, e no prazo de vinte (20) días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da respectiva convocatoria

no BOE. Igualmente, as ditas solicitudes tamén se poderán presentar por calquera das
formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas (ou naqueloutras previsións
normativas concordantes e/ou substitutivas deste artigo).
Xunto coa dita solicitude/instancia (que deberá incluír, tamén, declaración responsable do
cumprimento dos requisitos de participación), os/as aspirantes deberán achegar a seguinte
documentación, que deberá presentarse en documento orixinal ou copia debidamente
cotexada/compulsada:
a) DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da
nacionalidade do aspirante.
b) Título requirido para acceder ao proceso selectivo, con arranxo ao sinalado nas
respectivas bases especificas e no apartado d) da base anterior.
c) Acreditación documental de posuír, de ser o caso, os carnés de conducir ou
profesionais requiridos, segundo o sinalado nas respectivas bases específicas.
d) Acreditación documental de posuír, de ser o caso, o coñecemento da lingua galega
requirido, segundo sinalado nas respectivas bases especificas .
e) Certificado médico, asinado por un colexiado en exercicio, no que conste/se acredite,
expresamente, que teñen a capacidade funcional necesaria para o desempeño das
funcións e tarefas correspondentes.
f) Relación de méritos acompañada dos xustificantes acreditativos dos mesmos.
Só se terán en conta para a fase de concurso os méritos debidamente acreditados, en todos
os seus extremos, dentro do prazo de presentación de solicitudes; e non serán obxecto de
toma en consideración, e valoración, os que se acheguen con posterioridade ao remate de
dito prazo, que serán considerados como achega de nova de documentación fora de prazo.
g) Os/as aspirantes que fagan valer a súa condición de persoas con discapacidade
deberán presentar certificado dos órganos competentes do Ministerio de Traballo e
Seguridade Social, ou outro órgano competente ao efecto, que acredite tal condición;
debendo achegar, asemade, certificado dos citados órganos, ou da administración
sanitaria competente, acreditativo da compatibilidade co desempeño das tarefas e
funcións correspondentes. Debendo advertir, asemade, xunto á presentación da
solicitude, de ser o caso, se precisaran algún tipo de adaptación nas probas a
desenvolver.
O cumprimento dos requisitos de participación sinalados nos puntos b) e c) da base
cuarta serán acreditados, de oficio, por parte da Administración, mediante a correspondente
certificación expedida pola Secretaría do Concello ou aqueloutros funcionarios/as municipais
habilitados ao efecto.
SEXTA.- Dereitos de exame.
Os/as aspirantes non deberán aboar dereitos de exame.
SÉTIMA.- Admisión de aspirantes
Rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía aprobará, no prazo máximo
dun mes, a lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as que se fará pública no
BOP, no taboleiro de anuncios e na web municipais. Na dita Resolución indicarase o nome,
apelidos e DNI dos/as admitidos/as e excluídos/as e, no seu caso, as causas de exclusión.
Os/as aspirantes excluídos/as, así como os omitidos na relación de admitidos ou excluídos,
disporán dun prazo de 10 días hábiles, que comezará a contar dende o día seguinte
ao da publicación da resolución no BOP, para corrixir os defectos que motivaran a súa
exclusión ou a súa omisión da lista de admitidos.
Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non emendasen a exclusión ou non alegasen

a omisión, xustificando o seu dereito a seren incluídos na relación de admitidos, serán
definitivamente excluídos do proceso selectivo. De non se presentaren reclamacións dentro
deste prazo, a lista provisional de admitidos e excluídos elevarase a definitiva.
As alegacións/emendas serán aceptadas ou rexeitadas por resolución da Alcaldía (que será
obxecto de nova publicación no BOP, así como no taboleiro de edictos e na web municipais),
e na que se aprobará a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as; na mesma, tamén
se determinará a composición nominativa do tribunal cualificador, o lugar, data e hora na que
se citará ao mesmo para a súa primeira sesión (constitutiva), así como para o inicio do
proceso selectivo (que se iniciará coa fase de concurso).
OITAVA.- Tribunal cualificador.
O tribunal, cuxa composición se adecuará aos criterios de imparcialidade e profesionalidade,
así como aos restantes requisitos previstos, ao efecto, pola normativa de aplicación
(nomeadamente, artigos 60 do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado
Público e 59 da Lei do Emprego Público de Galicia), estará conformado polos seguintes
integrantes (dos que se deberá nomear, en todo caso, titulares e suplentes):
- Presidente/a.
- 3 Vogais.
- Secretario/a.
O tribunal non poderá constituírse, nin actuar, sen a presenza, cando menos, de tres de seus
membros, titulares ou suplentes, debendo estar presentes en todo caso o presidente/a e
o/a secretario/a. De tódalas reunións que celebre o tribunal o/a secretario/a redactará a
correspondente acta.
Os membros do tribunal absteranse de intervir, e o comunicarán á autoridade
convocante, cando concorra algunha das circunstancias previstas, ao efecto, na normativa
reguladora de réxime xurídico das administracións públicas. Así mesmo, os aspirantes
poderán recusar aos membros do tribunal cando concorran as ditas circunstancias.
O tribunal resolverá, por maioría de votos dos seus membros presentes, tódalas dúbidas
e/ou cuestións que se susciten ao respecto da aplicación e/ou interpretación das normas
contidas nestas bases, así como nos supostos non previstos nas mesmas (recabando, no
seu caso, a emisión de informe e/ou opinión especializada por parte dos asesores que, ao
efecto, poidan ter sido requiridos)
O tribunal poderá dispoñer a incorporación, nos supostos en que así o estime oportuno (previo
acordo formal adoptado ao respecto), e aos efectos da asistencia/colaboración na súa
actuación e/ou traballos propios, de asesores; que actuarán con voz e sen voto,
limitándose ao exercicio das especialidades técnicas/profesionais en base ás cales foran
requiridos para o dito asesoramento.
Os membros concorrentes ás sesións do tribunal, e para os efectos de percepcións de
asistencias, se clasificarán consonte o disposto no Real Decreto 462/2002 sobre
indemnizacións por razóns de servizo (e normativa concordante e/ou substitutiva).
En todo o non previsto nas presentes bases, o procedemento de actuación do tribunal
axustarase ao establecido na normativa aplicable á formación da vontade dos órganos
colexiados.
NOVENA.- Comezo e criterios xerais do desenvolvemento do proceso selectivo.
Coa resolución comprensiva da relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, a
publicar no BOP e no taboleiro de edictos e na web municipais, determinarase a
composición nominativa do tribunal cualificador, o lugar, data e hora na que se citará ao
mesmo para a súa primeira sesión (constitutiva), así como para o inicio do proceso
selectivo (que se iniciará coa fase de concurso).

O sistema selectivo empregado será o concurso-oposición, debendo desenvolverse, con
carácter previo, a fase de concurso.
O resultado da fase de concurso farase público mediante anuncio no taboleiro de edicto e
na páxina web municipais, antes de iniciarse a fase de oposición; nel figurará a puntuación
obtida na devandita fase. Igualmente, en dito anuncio tamén se fixará a data, hora e
lugar de celebración do primeiro exercicio da fase de oposición. Os sucesivos anuncios
sobre puntuación e realización das probas da fase de oposición, así como aqueloutros
anuncios que poidan proceder, efectuarase no taboleiro de edictos e na web municipais.
Se durante o desenvolvemento do proceso selectivo chegase a coñecemento do tribunal que
algún dos aspirantes carece de calquera dos requisitos esixidos na convocatoria, será
excluído, previa audiencia do interesado, comunicándoo no mesmo día á autoridade que
convocou o proceso selectivo.
Os exercicios da fase oposición serán de carácter obrigatorio e eliminatorio, agás o que, de
ser o caso, se deba realizar para a acreditación do coñecemento do galego (no que os/as
aspirantes serán cualificados como aptos ou non aptos).
DÉCIMA.- Sistema selectivo.
O sistema selectivo empregado será o concurso-oposición; debendo desenvolverse, con
carácter previo, a fase de concurso.
DÉCIMO PRIMEIRA.- Desenvolvemento do proceso selectivo.
O desenvolvemento do concurso- oposición rexerase polas seguintes normas:
1.- Fase de concurso.
O concurso, que se realizará con carácter previo á fase de oposición, consistirá na
valoración dos méritos alegados e adecuadamente acreditados polos aspirantes admitidos
no proceso, con arranxo aos criterios sinalados nas presentes bases.
O resultado da fase de concurso farase público mediante anuncio no taboleiro de edictos e
na páxina web municipais, antes de iniciarse a fase de oposición; nel figurará a puntuación
obtida trala correspondente valoración de méritos. Igualmente, en dito anuncio tamén se
fixará a data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio da fase de oposición.
A fase de concurso en ningún caso terá carácter eliminatorio, pero a puntuación nesta fase
sumarase á obtida nos exercicios da fase de oposición (sempre que se teñan superado),
determinándose así a puntuación final. En todo caso, a puntuación da fase de concurso
non poderá superar o 40% da puntuación total máxima que se poida acadar polo
conxunto do proceso selectivo (oposición máis concurso).
Na fase de concurso serán obxecto de valoración os seguintes aspectos/méritos, ata unha
puntuación total máxima de 40 puntos; e referidos/computables, todos eles, ata a data da
publicación da convocatoria no BOE:
a) Experiencia profesional.
A experiencia profesional valorarase, para todos os procesos selectivos a desenvolver,
con arranxo aos criterios a continuación sinalados, e ata un máximo de 30 puntos:
- Por servizos prestados, no Concello de Cambados, na praza dende a que se habilita
a promoción, xa sexa coa condición de persoal funcionario carreira ou laboral fixo (nos
supostos de funcionarización); a razón de 0,25 puntos por cada mes completo de servizos.
Non se terán en conta os períodos inferiores ao mes; considerarase como mes
completo calquera fracción de tempo traballado superior a 15 días.
Para a acreditación da dita experiencia profesional deberase achegar certificación de
servizos prestados, expedida pola Secretaría do Concello ou órgano e/ou funcionario/a
municipais habilitados ao efecto; na que se deberán indicar, de forma clara e concreta, os
períodos de tempo de prestación de servizos. Debendo achegarse, xunto á mesma, unha

certificación de vida laboral actualizada expedida pola Administración da Seguridade Social,
onde consten os períodos alegados como experiencia profesional.
b) Formación específica/complementaria relacionada, ata un máximo de 10 puntos:
Serán obxecto de valoración os cursos/accións formativas directamente relacionadas
coas funcións e perfil profesional propios da praza obxecto de cobertura, así como os
relativos a prevencións de riscos laborais e igualdade; e sempre que teñan sido
convocados, impartidos ou homologados con arranxo aos criterios sinalados a continuación.
Así, deberán ter sido convocados, impartidos ou homologados polo Instituto Nacional de
Administración Pública, Escola Galega de Administración Pública ou Academia Galega de
Seguridade Pública (AGASP); no marco dos Acordos de Formación para o Emprego das
Administracións Públicas (e sucesivos acordos de formación continua nas administracións
públicas); no marco dos plans anuais de formación do Concello ou a Deputación, sempre que
o certificado de asistencia o expidan estas entidades; polos colexios profesionais
correspondentes, por razón de materia; ou por aqueloutros organismos/centros ou axentes
promotores recoñecidos/homologados para a formación do persoal ao servizo do sector
público.
Tamén se valorarán os cursos impartidos polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE)
ou organismo que o substitúa nas distintas comunidades autónomas, sempre que teñan
relación directa coas funcións da vacante á que se aspira. Así mesmo, tamén poderán
avaliarse os impartidos por outros organismos oficiais competentes para impartir os
cursos propios de cada oficio, e os derivados dos acordos nacionais de formación continua
(FORCEM) impartidos por sindicatos ou confederación de empresarios, sempre e cando
teñan relación coas funcións da vacante obxecto de convocatoria.
A valoración de dita formación realizarase conforme ao seguinte baremo:
- Cunha duración inferior a 10 horas; 0,15 puntos
- Cunha duración de 10 a 50 horas: 0,25 puntos.
- Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,50 puntos.
- Cunha duración de 101 a 200 horas: 1 punto.
- Cunha duración de 201 a 300 horas: 1,5 puntos.
- Cunha duración superior a 301 horas: 2 puntos.
Para a acreditación desta formación deberase achegar o título correspondente ou
certificado da entidade/organismo que realizou a actividade formativa (mediante orixinais
ou copias debidamente cotexadas).
Non serán obxecto de valoración a asistencia a xornadas, seminarios, simposios ou
similares. No caso de que a duración só se estableza por créditos e non por horas, cada
crédito equivalerá a 10 horas.
Nos documentos acreditativos da realización dos cursos/accións formativas deberá constar a
data de realización dos mesmos, a súa duración (en horas), así como o
temario/materias impartidos (agás en supostos de cursos monográficos); de non
figurar/acreditarse ditos extremos, non serán obxecto de valoración.
Valoraranse por unha soa vez os diferentes cursos relativos a unha mesma materia (agás
que quede claramente diferenciado que o contido tivera sido diferente, ou que se tratase de
actualizacións), valorándose, unicamente, o de nivel superior ou avanzado.
2.- Fase de Oposición.
Agás que por disposición legal, regulamentaria ou nas bases específicas se dispoña outra
cousa, a fase de oposición constará de dous (2) exercicios (ao marxe da proba de galego,
nos casos en que proceda); sendo ambos de carácter obrigatorio e eliminatorio.
O primeiro exercicio realizarase, para todas as vacantes convocadas, baixo a modalidade
de proba escrita tipo test, e referido ás materias contidas no temario que se incorpore nas
respectivas bases específicas.
O segundo exercicio consistirá, tamén para todas as prazas, no desenvolvemento dunha
proba de tipo práctico.

No exercicio práctico o órgano de selección poderá propoñer a realización de casos
prácticos que se adecúen ao previsto, ao efecto, nas bases específicas de cada
convocatoria, e sempre que estean relacionados coas materias do temario específico a
incorporar nas ditas bases. Así, este exercicio práctico consistirá nunha proba de
desenvolvemento material das habilidades operativas e coñecementos prácticos dos
aspirantes, adecuada ao nivel de titulación e funcións da praza, con arranxo á
particularidades que se poidan prever nas respectivas bases específicas. En todo caso, os
criterios
de
resolución/solución
dos
casos
prácticos,
así como
da
súa
avaliación/puntuacións, deberán ser fixados polo órgano de selección antes de iniciarse o
exame e constar na correspondente acta.
A forma concreta de realización/presentación dos exercicios da fase de oposición será
acordada polo órgano de selección en cada caso, en función das características da praza e
do previsto, ao efecto, nas respectivas bases específicas da convocatoria.
Cada un dos dous exercicios, tanto os teóricos como os prácticos, cualificaranse con
un máximo de 30 puntos, quedando eliminado o aspirante que non obteña un
mínimo de 15 puntos en cada un deles; correspondendo ao Tribunal determinar cal é o
nivel de coñecementos mínimos necesarios para obter esta puntuación.
Así mesmo, para aqueles aspirantes que non acrediten estar en posesión do nivel CELGA
(ou equivalente) que se determine en cada unha das convocatorias específicas, ou
equivalente, ou estar en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de
instancias, deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega. Dita
proba consistirá en traducir un texto (facilitado polo Tribunal, inmediatamente antes de
celebrarse a proba), e sen axuda de dicionario, do castelán ao galego. Esta proba terá unha
duración máxima de 30 minutos e cualificará ao/á aspirantes como “apto” ou “non apto”,
correspondéndolle ao Tribunal determinar o nivel de coñecementos esixido para acadar o
resultado de apto; quedando eliminados do proceso selectivo aqueles/as aspirantes que non
acaden dita cualificación de apto.
Naqueles exercicios nos que sexa preciso establecer unha orde de actuación dos/as
aspirantes, seguirase a orde alfabética e criterios aplicables ao efecto que, para o ano en
curso, teña aprobado a Xunta de Galicia en relación á orde de actuación dos aspirantes nos
procesos selectivos para o ingreso na Administración Autonómica de Galicia que se deriven
da oferta de emprego público correspondente.
Segundo os grupos/subgrupos de clasificación profesional das vacantes a cubrir, o número de
temas a incluír, nas respectivas bases específicas, será, como mínimo, o seguinte:
 Subgrupo C2: 8 temas

3. Cualificación definitiva.
A puntuación final obterase sumando as puntuacións acadadas na fase de oposición e a
obtida na fase de concurso.
Para a superación do proceso e, polo tanto, optar á cobertura das vacantes ofertadas, o/a
aspirante deberá ter superado os exercicios da fase de oposición; de non cumprir con esta
esixencia, ningún dos aspirantes, o proceso será declarado deserto.
No caso de empate na puntuación total obtida polos/as aspirantes, e que resulte necesario
desfacer dito empate, por existir máis aspirantes aprobados que vacantes a cubrir, terase
en conta, prioritariamente, a puntuación obtida na fase de oposición. En caso de que
persista o empate, atenderase á orde alfabética e criterios aplicables ao efecto que, para o
ano en curso, teña aprobado a Xunta de Galicia en relación á orde de actuación dos
aspirantes nos procesos selectivos para o ingreso na Administración Autonómica de Galicia
que se deriven da oferta de emprego público correspondente.
DÉCIMO SEGUNDA.- Finalización do proceso selectivo. Relación de aprobados e
nomeamento dos/as aspirantes seleccionados.

Finalizado o proceso selectivo, o Tribunal fará pública (mediante anuncio no taboleiro de
edictos e páxina web municipais) a puntuación final total dos/as candidatos/as que teñan
superado o proceso selectivo. Propoñendo, asemade, o nomeamento como funcionarios de
carreira daqueles que, en igual número ás vacantes convocadas, e en atención á
puntuación acadada, proceda seleccionar (proposta que se elevará á Alcaldía, para que,
con arranxo ás competencias recoñecidas ao efecto, proceda o resolver o ditos
nomeamentos ou contratacións).
Non obstante o anterior, a fin de asegurar a cobertura das prazas, cando se produzan
renuncias das persoas seleccionadas antes do seu nomeamento e/ou toma de posesión,
ou non acrediten os requisitos establecidos na convocatoria, na proposta do Tribunal
poderá figurar unha relación complementaria dos candidatos que tiveran superado o
proceso selectivo (e non tiveran sido seleccionadas inicialmente), cunha orde de prelación
correlativa á puntuación acadada, para o seu posible nomeamento como persoal
funcionario de carreira.
Os aspirantes seleccionados deberán presentar, no prazo máximo de 20 días naturais (a
contar dende o día seguinte de requirimento realizado ao efecto) declaración responsable
(segundo modelo facilitado polo Concello) de que seguen reunindo todos e cada un dos
requisitos esixidos, e acreditados (segundo o fixado nas bases cuarta e quinta das bases
presentes ou, no seu caso, nos respectivos apartados das bases específicas), no
momento de terse presentado ao proceso selectivo, así como de non estar incurso en
causa de incompatibilidade de conformidade coas previsións normativas aplicables ao
respecto (e ilo sen prexuízo da responsabilidade na que, no seu caso, e por falsidade na
dita declaración, puidese incorrer).
Se dentro do prazo indicado (agás nos casos de forza maior, debidamente motivados e que
deberán ser apreciados e estimados, potestativamente, pola Alcaldía), os aspirantes
seleccionados non presentaran a documentación requirida, ou da mesma se deducira que
non reunirían os requisitos esixidos, non poderán ser nomeados, e quedarán anuladas
todas as súas actuacións, sen prexuízo das responsabilidades en que puidera incorrer por
falsidade; debendo propoñerse, por parte da Alcaldía, o nomeamento do aspirante que
ocupe o primeiro lugar (por orde de puntuación) na relación complementaria de
aspirantes que tiveran superado o proceso selectivo e non foran inicialmente
seleccionados para a cobertura das vacantes convocadas.
Resolta pola Alcaldía o nomeamento dos aspirantes seleccionados, estes deberán iniciar a
relación de servizo, previa toma de posesión, na data sinalada ao efecto na dita resolución,
que se lle será debidamente notificada; de non cumprir co dito prazo de incorporación, sen
existir causa xustificada (nos casos de forza maior, debidamente motivados e que deberán
ser apreciados e estimados, potestativamente, pola Alcaldía), entenderase que renuncian aos
seus dereitos.
Os nomeamentos como funcionarios de carreira nas prazas obxecto de convocatoria serán
obxecto de publicación no taboleiro de editos e páxina web municipais, así como no BOP e no
DOG.
DÉCIMO TERCEIRA.- Incidencias e réxime de recursos.
En todo o non previsto nas presentes bases xerais, así como das respectivas bases
específicas, o tribunal quedará facultado para resolver e/ou interpretar as dúbidas que se
podan presentar, e tomar os acordos necesarios para a boa orde e adecuado
desenvolvemento do proceso; e, todo ilo, con pleno sometemento ás previsións normativas
aplicables ao respecto, e con arranxo ao sentido e contido das propias bases.
A presente bases, as respectivas convocatorias e bases específicas e cantos actos
administrativos se deriven das mesmas, e das actuacións do tribunal, poderán ser
impugnados, polos interesados, tanto en vía administrativa como contenciosa, nos casos e

na forma establecidos pola normativa aplicable ao respecto.
I.- BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA E PROCESO
SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, E POR
PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA (1) VACANTE DE ENCARGADO/A
DE OBRAS E SERVIZOS
PRIMEIRA.- Obxecto e características da convocatoria.
Procédese a convocatoria do proceso selectivo para cobertura, en quenda de promoción
interna para funcionarización, e mediante persoal funcionario de carreira, dunha (1)
vacante de encargado/a de obras e servizos, pertencente á clase de persoal de oficios da
subescala de servizos especiais da escala de administración especial, grupo C e subgrupo
C2, orzamentada e prevista na plantilla de persoal do Concello de Cambados, e que ten
sido obxecto de inclusión na OEP do exercicio 2017; a cal estará dotada coas retribucións
básicas propias do seu grupo de clasificación e coas complementarias asignadas ao posto
de adscrición correspondente, segundo o disposto na RPT vixente no Concello.
SEGUNDA.- Sistema de selección.
Establécese como sistema selectivo o concurso- oposición.
TERCEIRA.- Condicións dos/as aspirantes.
Os/as aspirantes que desexen participar neste proceso selectivo deberán cumprir e
acreditar as condicións xerais e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, nos
termos e cos criterios indicados ao efecto. Así, e ao marxe das restantes condicións xerais e
básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes deberán posuír, ao
día de finalización do prazo de presentación de solicitudes;
•
A condición de persoal laboral fixo ao servizo do Concello de Cambados ocupante
dunha praza de operario de servizos clasificada dentro da A.P.; e cunha antigüidade
mínima de dous anos no dito grupo de clasificación profesional.
•
Ademais, e con arranxo ás condicións xerais sinaladas na dita base cuarta das
bases xerais, os/as aspirantes tamén deberán estar en posesión do título Graduado en
Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) ou equivalentes; así como do nivel CELGA 3,
ou equivalentes (tamén poderá participar aquel persoal municipal que, carecendo da
titulación esixida, acredite unha antigüidade mínima de dez anos no grupo de pertenza e
dende o que promociona, ou ben teña unha antigüidade mínima de cinco anos e supere os
cursos de formación que, de ser o caso, se determinen ao efecto).
•

Os/as aspirantes tamén deberán de estar en posesión do carné de conducir B1

Os/as aspirantes que non acrediten o dito nivel de CELGA 3, ou equivalentes, ou
estar en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de instancias, deberán
realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega conforme ao estipulado
no apartado II da base cuarta.
CUARTA.- Desenvolvemento do proceso selectivo.
1.- Fase de concurso
a) Experiencia profesional
A experiencia profesional acreditada conforme ao estipulado no apartado 1.a) da base
décimo primeira das bases xerais, puntuarase de acordo ao seguinte baremo, e ata un
máximo de 30 puntos:
- Por servizos prestados no Concello de Cambados como persoal laboral fixo en prazas
de operario/a de servizos, ou equivalentes, e pertencentes á A.P. (ou grupo profesional
equivalente); a razón de 0,25 puntos por cada mes completo de servizos.

b) Formación específica/complementaria relacionada, ata un máximo de 10 puntos:
Só se valorarán as accións formativas directamente relacionados cas funcións e perfil
profesional propios da praza obxecto de convocatoria, conforme ao estipulado, ao efecto,
no apartado 1.b) da base décimo primeira das bases xerais. A valoración de dita
formación realizarase conforme aos seguintes criterios e baremo:
- Cunha duración inferior a 10 horas: 0,15 puntos
- Cunha duración de 10 a 50 horas: 0,25 puntos.
- Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,50 puntos.
- Cunha duración de 101 a 200 horas: 1 punto.
- Cunha duración de 201 a 300 horas: 1,5 puntos.
- Cunha duración superior a 301 horas: 2 puntos.
2.- Fase de oposición
Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test, de 50 preguntas, máis 5
preguntas de reserva (toadas elas referidas as materias contidas no programa establecido
no Anexo I), con 3 respostas alternativas e das cales só unha delas será a correcta. O
Tribunal disporá dos medios que considere oportunos para garantir o anonimato dos
aspirantes na realización do exercicio.
As preguntas de reserva deberán ser contestadas polos aspirantes e utilizaranse para
substituír aquelas preguntas do exame inicial que fosen anuladas polo Tribunal, previo
acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a pregunta anulada do exame inicial terase
por non formulada e será substituída pola primeira pregunta de reserva, e así
sucesivamente no caso de que houbera mais dunha anulación.
O tempo máximo de duración deste exercicio será de 75 minutos.
Este exercicio cualificarase de cero (0) a trinta (30) puntos, sendo necesario para superalo
obter un mínimo de quince (15) puntos, correspondendo ao Tribunal determinar cal é o
número de respostas correctas para alcanzar esta puntuación mínima e que se ten que
corresponder necesariamente co 50% das respostas acertadas.
Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio
Consistirá na superación dun ou varios supostos de carácter práctico, relacionado/s coas
materias establecidas no temario que figura no Anexo I.
O exercicio será determinado polo Tribunal inmediatamente antes da realización do
mesmo. O tempo máximo para a realización do exercicio será o que estableza o
Tribunal segundo a natureza do exercicio a realizar.
A proba cualificarase de 0 a 30 puntos, debéndose obter unha puntuación mínima de 15
puntos para superalo.
Terceiro exercicio: Para os/as aspirantes que non acrediten estar en posesión do nivel
de coñecemento de galego requirido (CELGA 3 ou equivalente), ou estar en condicións
de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias. Exercicio que se
desenvolverá e cualificará conforme ao establecido no apartado 2 da base décimo primeira
das bases xerais.

QUINTA.- Presentación de solicitudes.
As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme
aos criterios e prazos sinalados na base quinta das bases xerais. Debendo realizarse, en
todo caso, consonte o modelo que figurar como anexo II destas bases específicas, e no
prazo máximo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación
do anuncio da convocatoria no BOE.
SEXTA.- Réxime normativo supletorio
En todo o non previsto nas presentes bases específicas estarase ao disposto nas bases
xerais das que derivan e ás que complementan (“BASES XERAIS REGULADORAS DA
CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA A COBERTURA, EN QUENDA
DE PROMOCIÓN INTERNA, DE DIFERENTES VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017
DO CONCELLO DE CAMBADOS”), así como ao réxime normativo de aplicación e
supletoriedade sinalado nas mesmas.
ANEXO I.- PROGRAMA PARA A FASE DE OPOSICIÓN
1. Funcións e tarefas fundamentais dun encargado municipal de obras e servizos.
Particularidades do Concello de Cambados, segundo RPT e Organigrama vixentes.
2. Planificación de obras: Planificación xeral.
3. Coordinación dos traballos/cometido de
municipais.

obras e servizos cos diferentes servizos

4. Instalacións de servizos: Condicións xerais das obras.
5. Rexistros e arquetas: Características das tapas. Protección de cercos e tapas de rexistro.
6. Sinalización e balización das ocupacións con obras na vía pública: Criterios da
aplicación. Características xerais de sinalización.
7. Pasaxes permanentes: Concepto. Pavimentos.
8. A Lei 31/95, do 8 de novembro de prevención de riscos laborais. Dereitos e obrigas
dos traballadores. Delegados de Prevención e Comité Seguridade e Saúde Laboral.
Recursos preventivos

ANEXO II.- MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO
D/Dª ……………………………………......……………. con DNI nº ………….....………,
domicilio
a
efecto
de
notificacións
en
………………………………………...........…….........................................
e
con teléfono
....................... e correo eléctrónico de contacto ………………………., solicita tomar parte
na CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE
PROMOCIÓN INTERNA
PARA
FUNCIONARIZACIÓN,
E
POR
PERSOAL
FUNCIONARIO
DE
CARREIRA,
DUNHA (1) VACANTE DE ENCARGADO/A DE
OBRAS E SERVIZOS; declarando, baixo a súa responsabilidade, que reúne os requisitos
sinalados na base terceira das presentes bases, así como na base cuarta das bases xerais,
que afirma coñecer. Achégase, a tal efecto, a seguinte documentación:
1. DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da
nacionalidade do aspirante.
2. Certificación acreditativa (expedida pola Secretaría do Concello ou ou
aqueloutros funcionarios/as municipais habilitados ao efecto) do cumprimento dos
requisitos de participación sinalados nos puntos b) e c) da base cuarta das bases
xerais.

3. Titulación requirida para a participación no proceso selectivo, nos termos
sinalados na base terceira das bases específicas e cuarta das bases xerais.
4. Acreditación documental de posuír o carné de conducir B1.
5. Acreditación documental de posuír, de ser o caso, o coñecemento da lingua
galega requirido, (CELGA 3); segundo sinalado na base terceira e apartado h) da
base cuarta das bases xerais.
o

SI

o

NON

6. Certificado médico asinado por un colexiado en exercicio no que conste/se
acredite, expresamente, a capacidade funcional necesaria para o desempeño das
funcións e tarefas correspondentes.
7. Relación de méritos acompañada dos xustificantes acreditativos dos mesmos.
Cambados , a .......... de .......................... de 2020
II.- BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA E PROCESO
SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, E
POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DE DÚAS (2) VACANTES DE OFICIAL
DE XARDINERÍA
PRIMEIRA.- Obxecto e características da convocatoria.
Procédese a convocatoria do proceso selectivo para cobertura, en quenda de promoción
interna para funcionarización, e mediante persoal funcionario de carreira, de dúas (2)
vacantes de oficial de xardinería, pertencentes á clase de persoal de oficios da subescala
de servizos especiais da escala de administración especial, grupo C e subgrupo C2,
orzamentadas e previstas na plantilla de persoal do Concello de Cambados, e que teñen
sido obxecto de inclusión na OEP do exercicio 2017; as cales estarán dotadas coas
retribucións básicas propias do seu grupo de clasificación e coas complementarias
asignadas ao posto de adscrición correspondente, segundo o disposto na RPT vixente no
Concello.
SEGUNDA.- Sistema de selección.
Establécese como sistema selectivo o concurso- oposición.
TERCEIRA.- Condicións dos/as aspirantes.
Os/as aspirantes que desexen participar neste proceso selectivo deberán cumprir e
acreditar as condicións xerais e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, nos
termos e cos criterios indicados ao efecto. Así, e ao marxe das restantes condicións xerais e
básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes deberán posuír, ao
día de finalización do prazo de presentación de solicitudes;
• A condición de persoal laboral fixo ao servizo do Concello de Cambados ocupante
dunha praza de operario de servizos clasificada dentro da A.P.; e cunha antigüidade
mínima de dous anos no dito grupo de clasificación profesional.
• Ademais, e con arranxo ás condicións xerais sinaladas na dita base cuarta das
bases xerais, os/as aspirantes tamén deberán estar en posesión do título
Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) ou equivalentes; así como
do nivel CELGA 3, ou equivalentes (tamén poderá participar aquel persoal municipal

que, carecendo da titulación esixida, acredite unha antigüidade mínima de dez anos
no grupo de pertenza e dende o que promociona, ou ben teña unha antigüidade
mínima de cinco anos e supere os cursos de formación que, de ser o caso, se
determinen ao efecto).
• Os/as aspirantes tamén deberán de estar en posesión do carné de conducir B1.
Os/as aspirantes que non acrediten o dito nivel de CELGA 3, ou equivalentes, ou
estar en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de instancias, deberán
realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega conforme ao estipulado
no apartado II. da base cuarta.
CUARTA.- Desenvolvemento do proceso selectivo.
1.- Fase de concurso
a) Experiencia profesional
A experiencia profesional acreditada conforme ao estipulado no apartado 1.a) da base
décimo primeira das bases xerais, puntuarase de acordo ao seguinte baremo, e ata un
máximo de 30 puntos:
- Por servizos prestados no Concello de Cambados como persoal laboral fixo
en prazas de operario/a de servizos, ou equivalentes, e pertencentes á A.P. (ou
grupo profesional equivalente); a razón de 0,25 puntos por cada mes completo de
servizos.
b) Formación específica/complementaria relacionada, ata un máximo de 10 puntos:
Só se valorarán as accións formativas directamente relacionados cas funcións e perfil
profesional propios da praza obxecto de convocatoria, conforme ao estipulado, ao efecto,
no apartado 1.b) da base décimo primeira das bases xerais. A valoración de dita
formación realizarase conforme aos seguintes criterios e baremo:
–
–
–
–
–
–

Cunha duración inferior a 10 horas: 0,15 puntos
Cunha duración de 10 a 50 horas: 0,25 puntos.
Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,50 puntos.
Cunha duración de 101 a 200 horas: 1 punto.
Cunha duración de 201 a 300 horas: 1,5 puntos.
Cunha duración superior a 301 horas: 2 puntos.

2.- Fase de oposición
Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test, de 50 preguntas, máis 5
preguntas de reserva (todas elas referidas as materias contidas no programa establecido
no Anexo I), con 3 respostas alternativas e das cales só unha delas será a correcta. O
Tribunal disporá dos medios que considere oportunos para garantir o anonimato dos
aspirantes na realización do exercicio.
As preguntas de reserva deberán ser contestadas polos aspirantes e utilizaranse para
substituír aquelas preguntas do exame inicial que fosen anuladas polo Tribunal, previo
acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a pregunta anulada do exame inicial terase
por non formulada e será substituída pola primeira pregunta de reserva, e así
sucesivamente no caso de que houbera mais dunha anulación.
O tempo máximo de duración deste exercicio será de 75 minutos.
Este exercicio cualificarase de cero (0) a trinta (30) puntos, sendo necesario para superalo
obter un mínimo de quince (15) puntos, correspondendo ao Tribunal determinar cal é o

número de respostas correctas para alcanzar esta puntuación mínima e que se ten que
corresponder necesariamente co 50% das respostas acertadas.
Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na superación dun ou varios supostos de carácter práctico, relacionado/s coas
materias establecidas no temario que figura no Anexo I.
O exercicio será determinado polo Tribunal inmediatamente antes da realización do
mesmo. O tempo máximo para a realización do exercicio será o que estableza o
Tribunal segundo a natureza do exercicio a realizar.
A proba cualificarase de 0 a 30 puntos, debéndose obter unha puntuación mínima de 15
puntos para superalo.
Terceiro exercicio: Para os/as aspirantes que non acrediten estar en posesión do nivel
de coñecemento de galego requirido (CELGA 3 ou equivalente), ou estar en condicións
de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias. Exercicio que se
desenvolverá e cualificará conforme ao establecido no apartado 2 da base décimo primeira
das bases xerais.
QUINTA.- Presentación de solicitudes.
As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme
aos criterios e prazos sinalados na base quinta das bases xerais. Debendo realizarse, en
todo caso, consonte o modelo que figurar como anexo II destas bases específicas, e no
prazo máximo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da
publicación do anuncio da convocatoria no BOE.
SEXTA.- Réxime normativo supletorio
En todo o non previsto nas presentes bases específicas estarase ao disposto nas bases
xerais das que derivan e ás que complementan (“BASES XERAIS REGULADORAS DA
CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA A COBERTURA, EN QUENDA
DE PROMOCIÓN INTERNA, DE DIFERENTES VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017
DO CONCELLO DE CAMBADOS”), así como ao réxime normativo de aplicación e
supletoriedade sinalado nas mesmas.
ANEXO I.- PROGRAMA PARA A FASE DE OPOSICIÓN
Tema 1. Funcións e tarefas máis importantes dun oficial xardineiro. Particularidades do
Concello de Cambados, segundo RPT e Organigrama vixentes.
Tema 2. Céspede. Implantación do céspede. Preparación do terreo. Sementeira. Sementes e
as súas clases, mesturas. Mantemento do céspede. Tipo de segas. Escarificados. Aireados.
Tema 3. Botánica aplicada á xardinería: A planta, conceptos xerais. A raíz, o talo, as follas e
as flores. Clasificación das plantas. Nomenclatura. Plagas e enfermidades: Tratamento.
Tema 4. Maquinaria, útiles e ferramentas máis usadas na xardinería. Diferentes tipos de
rego. Regos en xardíns e xardineiras.
Tema 5. Plantación de árbores, arbustos e sebes, dimensionado das fochas, época de
plantación, entourado, apertura, preparación da focha, fertilización. Poda e cirurxía arbórea..
Tema 6. Solos, análise, emendas e correccións. Fertilizantes e substratos.
Tema 7. Conservación de zonas verdes: Conceptos xerais de conservación dunha zona
verde. Calendario de conservación ao longo do ano.
Tema 8. A Lei 31/95, do 8 de novembro de prevención de riscos laborais. Dereitos e obrigas
dos traballadores. Delegados de Prevención e Comité Seguridade e Saúde Laboral.
Recursos Preventivos.

ANEXO II.- MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO
SELECTIVO
D/Dª ……………………………………......……………. con DNI nº ………….....………,
domicilio a efecto de notificacións en ………………………………………..... e con
teléfono .................. e correo electrónico de contacto ………………………., solicita
tomar parte na CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN
QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA PARA FUNCIONARIZACIÓN, E POR PERSOAL
FUNCIONARIO DE CARREIRA, DE DÚAS (2) VACANTES DE OFICIAL DE
XARDINERÍA; declarando, baixo a súa responsabilidade, que reúne os requisitos
sinalados na base terceira das presentes bases, así como na base cuarta das bases
xerais, que afirma coñecer. Achégase, a tal efecto, a seguinte documentación:

1. DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da
nacionalidade do aspirante.

2. Certificación acreditativa (expedida pola Secretaría do Concello ou ou
aqueloutros funcionarios/as municipais habilitados ao efecto) do cumprimento
dos requisitos de participación sinalados nos puntos b) e c) da base cuarta das
bases xerais.

3. Titulación requirida para a participación no proceso selectivo, nos termos
sinalados na base terceira das bases específicas e cuarta das bases xerais.
4. Acreditación documental de posuír o carné de conducir B1

5. Acreditación documental de posuír, de ser o caso, o coñecemento da lingua
galega requirido, (CELGA 3); segundo sinalado na base terceira e apartado h) da
base cuarta das bases xerais.
o

SI

o

NON

6. Certificado médico asinado por un colexiado en exercicio no que conste/se
acredite, expresamente, a capacidade funcional necesaria para o desempeño das
funcións e tarefas correspondentes.

7. Relación de méritos acompañada dos xustificantes acreditativos dos mesmos.
Cambados , a .......... de .......................... de 2020
III.- BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA E PROCESO
SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, E POR
PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DE DÚAS (2) VACANTES DE OFICIAL
CONDUTOR/A
PRIMEIRA.- Obxecto e características da convocatoria.
Procédese a convocatoria do proceso selectivo para cobertura, en quenda de promoción
interna para funcionarización, e mediante persoal funcionario de carreira, de dúas (2)
vacantes de oficial condutor/a, pertencentes á clase de persoal de oficios da subescala
de servizos especiais da escala de administración especial, grupo C e subgrupo C2,
orzamentadas e previstas na plantilla de persoal do Concello de Cambados, e que teñen
sido obxecto de inclusión na OEP do exercicio 2017; as cales estarán dotadas coas
retribucións básicas propias do seu grupo de clasificación e coas complementarias

asignadas ao posto de adscrición correspondente, segundo o disposto na RPT vixente no
Concello.
SEGUNDA.- Sistema de selección.
Establécese como sistema selectivo o concurso- oposición.
TERCEIRA.- Condicións dos/as aspirantes.
Os/as aspirantes que desexen participar neste proceso selectivo deberán cumprir e
acreditar as condicións xerais e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, nos
termos e cos criterios indicados ao efecto. Así, e ao marxe das restantes condicións xerais
e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes deberán posuír,
ao día de finalización do prazo de presentación de solicitudes;

• A condición de persoal laboral fixo ao servizo do Concello de Cambados ocupante
dunha praza de operario de servizos clasificada dentro da A.P.; e cunha
antigüidade mínima de dous anos no dito grupo de clasificación profesional.

• Ademais, e con arranxo ás condicións xerais sinaladas na dita base cuarta das
bases xerais, os/as aspirantes tamén deberán estar en posesión do título
Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) ou equivalentes; así como
do nivel CELGA 3, ou equivalentes (tamén poderá participar aquel persoal municipal
que, carecendo da titulación esixida, acredite unha antigüidade mínima de dez
anos no grupo de pertenza e dende o que promociona, ou ben teña unha
antigüidade mínima de cinco anos e supere os cursos de formación que, de ser o
caso, se determinen ao efecto).

• Os/as aspirantes tamén deberán de estar en posesión dos carnés de conducir B1,
C+E e CAP, ou equivalentes.
Os/as aspirantes que non acrediten o dito nivel de CELGA 3, ou equivalentes, ou
estar en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de instancias, deberán
realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega conforme ao
estipulado no apartado II da base cuarta.
CUARTA.- Desenvolvemento do proceso selectivo.
l) Fase de concurso
a) Experiencia profesional
A experiencia profesional acreditada conforme ao estipulado no apartado 1.a) da base
décimo primeira das bases xerais, puntuarase de acordo ao seguinte baremo, e ata un
máximo de 30 puntos:
- Por servizos prestados no Concello de Cambados como persoal laboral fixo en prazas
de operario/a de servizos, ou equivalentes, e pertencentes á A.P. (ou grupo profesional
equivalente); a razón de 0,25 puntos por cada mes completo de servizos.
b) Formación específica/complementaria relacionada, ata un máximo de 10 puntos:
Só se valorarán as accións formativas directamente relacionados cas funcións e perfil
profesional propios da praza obxecto de convocatoria, conforme ao estipulado, ao efecto,
no apartado 1.b) da base décimo primeira das bases xerais. A valoración de dita
formación realizarase conforme aos seguintes criterios e baremo:
- Cunha duración inferior a 10 horas; 0,15 puntos
- Cunha duración de 10 a 50 horas: 0,25 puntos.
- Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,50 puntos.
- Cunha duración de 101 a 200 horas: 1 punto.

- Cunha duración de 201 a 300 horas: 1,5 puntos.
- Cunha duración superior a 301 horas: 2 puntos.
2.- Fase de oposición
Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test, de 50 preguntas, máis 5
preguntas de reserva (todas elas referidas as materias contidas no programa establecido
no Anexo I), con 3 respostas alternativas e das cales só unha delas será a correcta. O
Tribunal disporá dos medios que considere oportunos para garantir o anonimato dos
aspirantes na realización do exercicio.
As preguntas de reserva deberán ser contestadas polos aspirantes e utilizaranse para
substituír aquelas preguntas do exame inicial que fosen anuladas polo Tribunal, previo
acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a pregunta anulada do exame inicial
terase por non formulada e será substituída pola primeira pregunta de reserva, e así
sucesivamente no caso de que houbera mais dunha anulación.
O tempo máximo de duración deste exercicio será de 75 minutos.
Este exercicio cualificarase de cero (0) a trinta (30) puntos, sendo necesario para superalo
obter un mínimo de quince (15) puntos, correspondendo ao Tribunal determinar cal é o
número de respostas correctas para alcanzar esta puntuación mínima e que se ten que
corresponder necesariamente co 50% das respostas acertadas.
Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio
Consistirá na superación dun ou varios supostos de carácter práctico, relacionado/s coas
materias establecidas no temario que figura no Anexo I.
O exercicio será determinado polo Tribunal inmediatamente antes da realización do
mesmo. O tempo máximo para a realización do exercicio será o que estableza o
Tribunal segundo a natureza do exercicio a realizar.
A proba cualificarase de 0 a 30 puntos, debéndose obter unha puntuación mínima de 15
puntos para superalo.
Terceiro exercicio: Para os/as aspirantes que non acrediten estar en posesión do
nivel de coñecemento de galego requirido (CELGA 3 ou equivalente), ou estar en
condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias.
Exercicio que se desenvolverá e cualificará conforme ao establecido no apartado 2 da
base décimo primeira das bases xerais.
QUINTA.- Presentación de solicitudes.
As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse,
conforme aos criterios e prazos sinalados na base quinta das bases xerais. Debendo
realizarse, en todo caso, consonte o modelo que figurar como anexo II destas bases
específicas, e no prazo máximo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día
seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.
SEXTA.- Réxime normativo supletorio
En todo o non previsto nas presentes bases específicas estarase ao disposto nas bases
xerais das que derivan e ás que complementan (“BASES XERAIS REGULADORAS DA
CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA A COBERTURA, EN QUENDA
DE PROMOCIÓN INTERNA, DE DIFERENTES VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017
DO CONCELLO DE CAMBADOS”), así como ao réxime normativo de aplicación e
supletoriedade sinalado nas mesmas.

ANEXO I.- PROGRAMA PARA A FASE DE OPOSICIÓN
Tema 1. Funcións e tarefas máis importantes dun oficial condutor. Particularidades do
Concello de Cambados, segundo RPT e Organigrama vixentes.
Tema 2. A inspección técnica de vehículos. O seu obxectivo e periodicidade.
Tema 3. Carga e descarga. Normas e prohibicións. Transporte de cargas especiais.
Normativa.
Tema 4. O circuíto de carga de batería. Circuítos de iluminación do vehículo. Tipos e
funcións. Diversos sistemas de engraxe. Descrición e aplicacións.
Tema 5. Seguros. Modalidades e as súas coberturas. Partes de sinistro.
Tema 6. Requisitos administrativos para a condución de vehículos automóbiles. Permisos
de condución. A tarxeta de transporte.
Tema 7. Rede de vías e estradas que percorren o termo municipal de Cambados.
Tema 8. A Lei 31/95, do 8 de novembro de prevención de riscos laborais. Dereitos e obrigas
dos traballadores. Delegados de Prevención e Comité Seguridade e Saúde Laboral.
Recursos preventivos.
ANEXO II.- MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO
SELECTIVO
D/Dª ……………………………………......……………. con DNI nº ………….....………,
domicilio
a
efecto
de
notificacións
en
………………………………………...........……......................................... e con teléfono
....................... e correo eléctrónico de contacto ………………………., solicita tomar
parte na CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN
QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA PARA FUNCIONARIZACIÓN, E POR PERSOAL
FUNCIONARIO DE CARREIRA, DE DÚAS (2) VACANTES DE OFICIAL CONDUTOR;
declarando, baixo a súa responsabilidade, que reúne os requisitos sinalados na base
terceira das presentes bases, así como na base cuarta das bases xerais, que afirma
coñecer. Achégase, a tal efecto, a seguinte documentación;
1. DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da
nacionalidade do aspirante.
2. Certificación acreditativa (expedida pola Secretaría do Concello ou ou
aqueloutros funcionarios/as municipais habilitados ao efecto) do cumprimento dos
requisitos de participación sinalados nos puntos b) e c) da base cuarta das bases
xerais.
3. Titulación requirida para a participación no proceso selectivo, nos termos
sinalados na base terceira das bases específicas e cuarta das bases xerais.
4. Acreditación documental de posuír os carnés de conducir B1, C+E e CAP
5. Acreditación documental de posuír, de ser o caso, o coñecemento da lingua
galega requirido, (CELGA 3); segundo sinalado na base terceira e apartado h) da
base cuarta das bases xerais.
o

SI

o

NON

6. Certificado médico asinado por un colexiado en exercicio no que conste/se
acredite, expresamente, a capacidade funcional necesaria para o desempeño das

funcións e tarefas correspondentes.
7. Relación de méritos acompañada dos xustificantes acreditativos dos mesmos.
Cambados , a .......... de .......................... de 2020
IV.- BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA E PROCESO
SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, E POR
PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA (1) VACANTE DE OFICIAL DE
MANTEMENTO
PRIMEIRA.- Obxecto e características da convocatoria.
Procédese a convocatoria do proceso selectivo para cobertura, en quenda de promoción
interna para funcionarización, e mediante persoal funcionario de carreira, dunha (1) vacante
de oficial de mantemento, pertencente á clase de persoal de oficios da subescala de
servizos especiais da escala de administración especial, grupo C e subgrupo C2,
orzamentada e prevista na plantilla de persoal do Concello de Cambados, e que ten sido
obxecto de inclusión na OEP do exercicio 2017; a cal estará dotada coas retribucións
básicas propias do seu grupo de clasificación e coas complementarias asignadas ao
posto de adscrición correspondente, segundo o disposto na RPT vixente no Concello.
SEGUNDA.- Sistema de selección.
Establécese como sistema selectivo o concurso- oposición.
TERCEIRA.- Condicións dos/as aspirantes.
Os/as aspirantes que desexen participar neste proceso selectivo deberán cumprir e
acreditar as condicións xerais e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, nos
termos e cos criterios indicados ao efecto. Así, e ao marxe das restantes condicións xerais
e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes deberán posuír,
ao día de finalización do prazo de presentación de solicitudes;

• A condición de persoal laboral fixo ao servizo do Concello de Cambados ocupante
dunha praza de operario de servizos clasificada dentro da A.P.; e cunha antigüidade
mínima de dous anos no dito grupo de clasificación profesional.

• Ademais, e con arranxo ás condicións xerais sinaladas na dita base cuarta das
bases xerais, os/as aspirantes tamén deberán estar en posesión do título
Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) ou equivalentes; así como
do nivel CELGA 3, ou equivalentes (tamén poderá participar aquel persoal municipal
que, carecendo da titulación esixida, acredite unha antigüidade mínima de dez
anos no grupo de pertenza e dende o que promociona, ou ben teña unha antigüidade
mínima de cinco anos e supere os cursos de formación que, de ser o caso, se
determinen ao efecto).

• Os/as aspirantes tamén deberán de estar en posesión do carné de conducir B1.
Os/as aspirantes que non acrediten o dito nivel de CELGA 3, ou equivalentes, ou
estar en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de instancias, deberán
realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega conforme ao estipulado
no apartado II da base cuarta.
CUARTA.- Desenvolvemento do proceso selectivo.
1.- Fase de concurso
a) Experiencia profesional

A experiencia profesional acreditada conforme ao estipulado no apartado 1.a) da base
décimo primeira das bases xerais, puntuarase de acordo ao seguinte baremo, e ata un
máximo de 30 puntos:
- Por servizos prestados no Concello de Cambados como persoal laboral fixo en prazas
de operario/a de servizos, ou equivalentes, e pertencentes á A.P. (ou grupo profesional
equivalente); a razón de 0,25 puntos por cada mes completo de servizos.
b) Formación específica/complementaria relacionada, ata un máximo de 10 puntos:
Só se valorarán as accións formativas directamente relacionados cas funcións e perfil
profesional propios da praza obxecto de convocatoria, conforme ao estipulado, ao efecto,
no apartado 1.b) da base décimo primeira das bases xerais. A valoración de dita
formación realizarase conforme aos seguintes criterios e baremo:
- Cunha duración inferior a 10 horas; 0,15 puntos
- Cunha duración de 10 a 50 horas: 0,25 puntos.
- Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,50 puntos.
- Cunha duración de 101 a 200 horas: 1 punto.
- Cunha duración de 201 a 300 horas: 1,5 puntos.
- Cunha duración superior a 301 horas: 2 puntos.
2.- Fase de oposición
Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test, de 50 preguntas, máis 5
preguntas de reserva (todas elas referidas as materias contidas no programa establecido
no Anexo I), con 3 respostas alternativas e das cales só unha delas será a correcta. O
Tribunal disporá dos medios que considere oportunos para garantir o anonimato dos
aspirantes na realización do exercicio.
As preguntas de reserva deberán ser contestadas polos aspirantes e utilizaranse para
substituír aquelas preguntas do exame inicial que fosen anuladas polo Tribunal, previo
acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a pregunta anulada do exame inicial terase
por non formulada e será substituída pola primeira pregunta de reserva, e así
sucesivamente no caso de que houbera mais dunha anulación.
O tempo máximo de duración deste exercicio será de 75 minutos.
Este exercicio cualificarase de cero (0) a trinta (30) puntos, sendo necesario para superalo
obter un mínimo de quince (15) puntos, correspondendo ao Tribunal determinar cal é o
número de respostas correctas para alcanzar esta puntuación mínima e que se ten que
corresponder necesariamente co 50% das respostas acertadas.
Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio
Consistirá na superación dun ou varios supostos de carácter práctico, relacionado/s coas
materias establecidas no temario que figura no Anexo I.
O exercicio será determinado polo Tribunal inmediatamente antes da realización do
mesmo. O tempo máximo para a realización do exercicio será o que estableza o
Tribunal segundo a natureza do exercicio a realizar.
A proba cualificarase de 0 a 30 puntos, debéndose obter unha puntuación mínima de 15
puntos para superalo.
Terceiro exercicio: Para os/as aspirantes que non acrediten estar en posesión do nivel
de coñecemento de galego requirido (CELGA 3 ou equivalente), ou estar en condicións
de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias. Exercicio que se
desenvolverá e cualificará conforme ao establecido no apartado 2 da base décimo primeira

das bases xerais.
QUINTA.- Presentación de solicitudes.
As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme
aos criterios e prazos sinalados na base quinta das bases xerais. Debendo realizarse, en
todo caso, consonte o modelo que figurar como anexo II destas bases específicas, e no
prazo máximo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da
publicación do anuncio da convocatoria no BOE.
SEXTA.- Réxime normativo supletorio
En todo o non previsto nas presentes bases específicas estarase ao disposto nas bases
xerais das que derivan e ás que complementan (“BASES XERAIS REGULADORAS DA
CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA A COBERTURA, EN QUENDA
DE PROMOCIÓN INTERNA, DE DIFERENTES VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017
DO CONCELLO DE CAMBADOS”), así como ao réxime normativo de aplicación e
supletoriedade sinalado nas mesmas.

ANEXO I.- PROGRAMA PARA A FASE DE OPOSICIÓN
Tema 1. Funcións e tarefas máis importantes dun oficial mantemento. Particularidades
do Concello de Cambados, segundo RPT e Organigrama vixentes.
Tema 2. Ferramentas máis utilizadas polas brigadas de obras, albanelería, electricidade,
carpintería e fontanería. Características e aplicacións.
Tema 3. Conservación e mantemento de parques e xardíns: ferramentas utilizadas,
podas e fertilización.
Tema 4.Os materiais da construción. Clases e aplicación.
Tema 5. Electricidade: Esquemas básicos de conexión.
Tema 6. Operacións básicas en traballos de albanelería, electricidade, fontanería,
carpintería e pintura.
Tema 7. Mantemento dos centros escolares públicos.
Tema 8. A Lei 31/95, do 8 de novembro de prevención de riscos laborais. Dereitos e obrigas
dos traballadores. Delegados de Prevención e Comité Seguridade e Saúde Laboral.
Recursos preventivos.
ANEXO II.- MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO
SELECTIVO
D/Dª ……………………………………......……………. con DNI nº ………….....………,
domicilio
a
efecto
de
notificacións
en
………………………………………...........…….........................................
e
con
teléfono
....................... e correo electrónico de contacto ………………………., solicita tomar parte
na CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE
PROMOCIÓN INTERNA PARA FUNCIONARIZACIÓN, E POR PERSOAL FUNCIONARIO
DE CARREIRA, DUNHA (1) VACANTE DE OFICIAL DE MANTEMENTO; declarando, baixo
a súa responsabilidade, que reúne os requisitos sinalados na base terceira das presentes
bases, así como na base cuarta das bases xerais, que afirma coñecer. Achégase, a tal
efecto, a seguinte documentación;
1. DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da
nacionalidade do aspirante.

2. Certificación acreditativa (expedida pola Secretaría do Concello ou ou
aqueloutros funcionarios/as municipais habilitados ao efecto) do cumprimento dos
requisitos de participación sinalados nos puntos b) e c) da base cuarta das bases
xerais.
3. Titulación requirida para a participación no proceso selectivo, nos termos
sinalados na base terceira das bases específicas e cuarta das bases xerais.
4. Acreditación documental de posuír o carné de conducir B1.
5. Acreditación documental de posuír, de ser o caso, o coñecemento da lingua
galega requirido, (CELGA 3); segundo sinalado na base terceira e apartado h) da
base cuarta das bases xerais.
o

SI

o

NON

6. Certificado médico asinado por un colexiado en exercicio no que conste/se
acredite, expresamente, a capacidade funcional necesaria para o desempeño das
funcións e tarefas correspondentes.
7. Relación de méritos acompañada dos xustificantes acreditativos dos mesmos.
Cambados , a .......... de .......................... de 2020”

2. Publicar o texto íntegro das presentes bases reguladoras da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia e enviar un anuncio da convocatoria para a súa
publicación no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.

3.- Expediente 5883/2019.- Adscrición temporal do Edificio de "A Merced" en
favor da Dirección Gral. da Garda Civil.Dase conta da proposta da Alcaldía, de data 18/12/2019, no que se recolle o
seguinte: “Mediante escrito do Sr. Coronel Jefe de la Dirección General de la Guardia Civil
(Zona de Galicia – Comandancia de Pontevedra - Jefatura) de 23 de outubro de 2019
comunícase a situación de inhabitabilidade do Acuartelamiento de Cambados e se insta á
cesión das instalacións deste Concello ubicadas no Centro da Merced de forma provisional,
a expensas de dispoñer dun novo inmoble.
Con data de 02 de decembro de 2019 dítase Providencia pola que se inicia o expediente de
cesión do edificio “A Merced” en favor da Dirección General de la Guardia Civil.
Constan informes do Arquitecto Técnico Municipal e da Secretaría Municipal de 11 de
decembro de 2019.
Visto o artigo 17 da Lei 5/2011 do 30 de setembro do patrimonio da Comunidade Autónoma
de Galicia, de aplicación á Administración Local en virtude da Disposición Adicional Segunda
da mesma Lei, que regula a adscrición de inmobles en favor doutras administraciones
públicas.
En uso das competencias atribuídas á Alcaldía pola Disposición Adicional Segunda da Lei
9/2017 de 8 de novembro de Contratos do Sector Público pola que se transponen ao
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 delegadas na Xunta de Goberno Local
mediante Resolución do 08 de xullo de 2019 proponse a adopción do seguinte, ACORDO:
1. Adscribir temporalmente o Edificio de “A Merced” (inscrito no Rexistro da Propiedade de
Cambados Tomo 1144, Libro 131, Folio 88, Finca nº 3741) en favor da Dirección General de

la Guardia Civil para uso de servizo público e administrativo (Acuartelamento) en réxime de
uso compartido cos servizos municipais.
2. Facultar á Alcaldía para a formalización do presente acordo.
Condicións:
-A adscrición realízase por un prazo máximo de catro anos que poderá ser prorrogado por
períodos anuais no caso de resultar precisa.
-A utilización do edificio levarase a cabo en réxime de uso compartido co Concello de
Cambados de acordo co seguinte detalle:
(Reserva para o Concello: Arquivo da terceira planta de 12 metros cadrados. Planta Baixa
Utilización de estancias de forma compartida coa Dirección General de la Guardia Civil:
Arquivo da segunda planta e garaxe e trasteiros).
-Os gastos e tributos que xerasen os bens ou dereitos obxecto da adscrición serán en todo
caso de conta da administración beneficiaria da mesma.
-Cando os bens ou dereitos adscritos deixasen de ser necesarios para o cumprimento dos
fins que motivaron a adscrición, procederase á súa desadscrición.
-Se os bens ou dereitos adscritos non fosen destinados ao fin previsto, ou deixasen de selo
posteriormente, ou se incumprise calquera outra condición establecida para a súa utilización,
o Concello poderá cursar un requirimento á entidade beneficiaria para que se axuste no seu
uso ao sinalado no acordo de adscrición. De no ser atendido o requirimento, o Concello
procederá á desadscrición dos bens ou dereitos.
-Todas as establecidas na lexislación de patrimonio das Administracións Públicas”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e consonte coa referida proposta,
ACORDA:
1. Adscribir temporalmente o Edificio de “A Merced” (inscrito no Rexistro da
Propiedade de Cambados Tomo 1144, Libro 131, Folio 88, Finca nº 3741) en favor
da Dirección General de la Guardia Civil para uso de servizo público e administrativo
(Acuartelamento) en réxime de uso compartido cos servizos municipais.
2. Facultar á Alcaldía para a formalización do presente acordo.
Condicións:
- A adscrición realízase por un prazo máximo de catro anos que poderá ser
prorrogado por períodos anuais no caso de resultar precisa.
- A utilización do edificio levarase a cabo en réxime de uso compartido co Concello
de Cambados de acordo co seguinte detalle:
(Reserva para o Concello: Arquivo da terceira planta de 12 metros cadrados. Planta
Baixa
Utilización de estancias de forma compartida coa Dirección General de la Guardia
Civil: Arquivo da segunda planta e garaxe e trasteiros).
-Os gastos e tributos que xerasen os bens ou dereitos obxecto da adscrición serán
en todo caso de conta da administración beneficiaria da mesma.
- Cando os bens ou dereitos adscritos deixasen de ser necesarios para o
cumprimento dos fins que motivaron a adscrición, procederase á súa desadscrición.
- Se os bens ou dereitos adscritos non fosen destinados ao fin previsto, ou deixasen
de selo posteriormente, ou se incumprise calquera outra condición establecida para
a súa utilización, o Concello poderá cursar un requirimento á entidade beneficiaria
para que se axuste no seu uso ao sinalado no acordo de adscrición. De no ser
atendido o requirimento, o Concello procederá á desadscrición dos bens ou dereitos.

- Todas as establecidas na lexislación de patrimonio das Administracións Públicas.

4.- Expediente 6278/2019. Modificación Bases de Axudas de Emerxencia
Social.Dáse conta da proposta da Alcaldía, de data 12/12/2019, na que se recolle o
seguinte que Con data 22.12.2015, a Xunta de Goberno Local, adoptou acordo de
aprobación das Bases para concesión de axudas de Emerxencia Social, dentro do
Programa Básico de Inserción Social, destinadas a persoas ou familias
empadroadas e residentes neste Concello de Cambados (BOP nº 16 de 26.01.2016)
Visto que se considera preciso simplificar a tramitación dos expedientes de axudas
de emerxencia social dada a súa singularidade e urxencia, e adaptar as Bases a
nova configuración da Corporación Municipal e ao seu réxime de delegacións tras as
eleccións municipais de maio de 2019, a Xunta de Goberno LocaL, por unanimidade,
e consonte coa referida proposta, acorda:
1.Modificar as Bases para a concesión de axudas de Emerxencia Social, dentro do
Programa Básico de Inserción Social, destinadas a persoas ou familias
empadroadas e residentes neste Concello de Cambados (BOP nº 16 de 26.01.2016)
quedando redactado o seu artigo 11 da seguinte maneira,
“Artigo 11.- Órgano
interesados/os

municipal

competente,

resolución,

notificación

os/ás

Unha vez completado o expediente, previa fiscalización de Intervención, elevarase ó
órgano municipal competente a proposta de concesión ou denegación segundo
corresponda, para que se emita a resolución correspondente .
En todo caso a axuda concederase en función do crédito orzamentario dispoñible
nos orzamentos de cada ano.
Na resolución ditada polo órgano competente quedarán reflectidos os seguintes
extremos:
• Identificación do solicitante.
• Concepto para o que se concede a axuda.
• Contía do mesmo
• Forma de pago e Nº conta para o ingreso.
• Duración máxima da axuda, se é o caso.
• Prazo establecido para presentar documentación xustificativa do gasto, de selo
caso.
Notificarase ao interesado a resolución adoptada no prazo máximo de 10 días. De
xeito excepcional, poderá ditarse Resolución Provisional, cando concorran
circunstancias graves, extraordinarias ou urxentes que así o aconsellan,ata que sexa
completado o expediente ,previa certificación do crédito orzamentario.”
2.Ordenar a publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia aos
efectos oportunos.

5.- Expediente 3426/2017. Licenza Urbanística.- Vivenda unifamiliar en
Pasapeixón - Vilariño (Promotor: ******* )
1. PETICIONARIO: *********
2. OBXECTO DA OBRA: Vivenda Unifamiliar
3. LUGAR DAS OBRAS: Pasa Peixón (Vilariño) (RC 36006A018004040000OQ)
4. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 3426/2017
5. DATA DA SOLICITUDE: 06.09.2017
Consta proxecto básico do Arquitecto Xoxé X. Martínez Costa
Consta autorización de Augas de Galicia (D.H.W36.59107)
Emitíronse informes do Arquitecto Municipal de 26.10.2018 e 18/10/2019,
favorables.
Informe de Secretaría, favorable, de 21.05.2019.
Consta licenza outorgada pola Xunta de Goberno Local en sesión de 22.05.2019 para
vivenda unifamiliar no lugar de Pasa Peixón (Vilariño) de acordo co proxecto básico do
Arquitecto Xoxé X. Martínez Costa.
Consta proxecto básico e de execución redactado polo Arquitecto Xoxé Xoan Martínez
Costa visado o 17.10.2019
Consta informe do Arquitecto Municipal, favorable, de 18.10.2019
De acordo cos informes técnico e xurídico a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seus membros acorda:
Conceder licenza municipal de obra maior a *************** para vivenda unifamiliar no
lugar de Pasa Peixón (Vilariño) segundo segundo proxecto básico e de execución
redactado polo Arquitecto Xoxé Xuan Martínez Costa visado o 17.10.2019
Outros datos do expediente:
a) Clasificación urbanística do solo: Ordenanza 8_Área de Tolerancia. De réxime normal de solo
non urbanizable
b) Orzamento: 121.669,02 €
c) Ocupación: < 30 % (18 %)
d) Parcela: > 1000 m2 (1.484 m2)
e) Altura: < 7.00 m (2,96 m)
f) Uso: Vivenda Unifamiliar
g) Superficie de cesión: 38,07 m2
Condicións:
Deberá cumprir as seguintes condicións, ademais das xerais que se especifican na
correspondente notificación e nas condicións da propia solicitude.
a) As obras executaranse baixo a Dirección Técnica da obra do Arquitecto D. Xosé X.
Martínez Costa.
b) As obras executaranse baixo a Dirección Técnica de Execución e Coordinación de
Seguridade e Saúde do Arquitecto Técnico D. Pablo Castro Feijoo.
c) O peche executarase conforme ao plano 3ª emprazamento de xullo de 2.018. a altura
máxima non superará 1,50 m. Cumprirase o indicado na Lei do solo de Galicia.
d) Deberase dispoñer un acceso peatonal e de vehículos na zona comprendida na área de
tolerancia.
e) Cumpriranse as condicións impostas pola Autorización da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas - Augas de Galicia_ Servizo Territorial Zona Galicia
Sur con número de Expediente DH.W36.59107 de data 7 de decembro de 2.017.
f) Deberá dispoñer a pé de obra o cartel indicador da Licenza Municipal e técnicos
directores, prazo e construtor, usos, ordenanza, data de licenza, prazo de execución e

nº de plantas de acordo co Art. 59 da Ordenanza Municipal de Obras.

g) Xustificarase a execución da conexión aos servizos municipais de auga e alcantarillado
de conformidade coas condiciones de obra das empresas responsables. A conexión
deberá ser autorizada polo concello previa solicitude.
h) O inicio queda supeditado á entrega da copia do Padrón do I.A.E. do contratista que
execute a obra e a autorización de instalación de grúa, si é necesaria para as obras
solicitadas.
i) Deberá dispoñer en obra da Licenza e o Proxecto Selado polo Concello a disposición
dos funcionarios municipais, para o cal deberá entregar unha segunda copia idéntica á
documentación que serviu para a concesión da licenza.
j) As obras axustaranse estritamente ao autorizado, calquera modificación que se realice
sobre as obras autorizadas deberán ser obxecto da correspondente autorización
municipal, previa á execución das mesmas.
k) De conformidade co disposto no artigo 145 da LSG e o artigo 17 do seu Regulamento
de disciplina urbanística, os prazos caducidade por demora na iniciación e finalización,
así como de interrupción máxima das obras se indican a continuación:
 Iniciación, dentro dos 6 meses seguintes ao outorgamento da licenza
 Interrupción máxima de 6 meses debendo comunicar por escrito ao Concello a súa
interrupción.
 Finalización dentro do prazo dos 24 meses seguintes ao outorgamento da licenza.
l) Ao obxecto de solicitar a prórroga da licenza de obras, esta deberá ser tramitada previa
ou simultaneamente ante as administracións que outorgaron autorización.
m) En todo caso a edificación non poderá ser ocupada ata que as obras estean terminadas
completamente, debendo solicitar no seu momento ao Concello a preceptiva Licenza de
Primeira Ocupación ou utilización, anexando o Certificado de Final de Obra, expedido
polos directores da mesma, así como a Acta de Recepción que se outorgase
expresamente, ou acreditación da recepción tácita da obra, co fin de que se proceda á
comprobación por parte dos servizos técnicos municipais.
n) A conexión aos servizos municipais previamente a súa execución, deberá ser autorizada
polo organismo titular do vial ao que da fronte a parcela, executando ditas obras de
acordo coas características que indicadas polas empresas responsables de ditos
servizos.
o) En caso de ocupar vía pública, deberá solicitar a correspondente autorización do
organismo titular do vial.
p) Deberase entregar conxuntamente coa documentación de final de obra para a obtención
da Licenza de 1ª Ocupación o Certificado de Eficiencia enerxética de edificio terminado.
q) Igualmente, Deberá formalizarse a correspondente declaración de alta/alteración no
Catastro Inmobiliario no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte á data
de finalización das obras, segundo o dispón o art. do R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, polo
cal se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, e o título II do
R.D L. 1/2004, polo cal se aproba o texto refundido da Lei de Catastro Inmobiliario
r) Deberán cumprirse na execución das obras as determinacións establecidas polo
Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo cal se regula a produción e xestión de residuos e
o rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia e as establecidas no
Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo cal se regula a produción de residuos de
construción e demolición.

6.- Expediente 4045/2017. Licenza Urbanística.- Vivenda unifamiliar en San
Antón - Vilariño (Promotora: ************ )
1. PETICIONARIA: **************
2. OBXECTO DA OBRA: Vivenda Unifamiliar
3. LUGAR DAS OBRAS: Rúa San Antón (Vilariño) (RC 36006A010008070000OH)
4. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4045/2017

5. DATA DA SOLICITUDE: 30.07.2019
Consta Resolución da Xefa de Servizo de Coordinación da Área Cultural de 06.11.2017
que determina que a actuación solicitada se atopa fóra do ámbito de protección
establecido na lexislación de patrimonio cultural.
Consta licenza outorgada pola Xunta de Goberno Local en sesión de 10.01.2018 para
vivenda unifamiliar illada no lugar de San Antón de acordo co proxecto básico
elaborado pola Arquitecta Andrea Estévez Fernández de outubro de 2016.
Consta proxecto básico modificado redactado pola Arquitecta Andrea Estévez
Fernández de xullo de 2019.
Consta proxecto básico e de execución redactado pola Arquitecta Andrea Estévez
Fernández visado o 18.10.2019.
Arquitecto Técnico: José Luís Sánchez Silva.
Coordinador en materia de seguridade e saúde: José Luís Sánchez Silva.
Emitíronse informes do Arquitecto Técnico Municipal de 27.08.2019, 19.11.2019 e
19.12.2019 favorables.
Informe de Secretaría, favorable, de 18.12.2019.
De acordo cos informes técnico e xurídico a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seus membros acorda:
Conceder licenza municipal de obra maior a ************** para vivenda unifamiliar illada
no lugar de San Antón, de acordo co proxecto básico e de execución redactado pola
Arquitecta Andrea Estévez Fernández visado o 18.10.2019.
Outros datos do expediente:
a)Clasificación urbanística do solo: Ordenanza 7: Solo urbano non urbanizable dos
núcleos rurais tradicionais
b)Orzamento: 234.483,08 €
c)Ocupación: < 30 % (29,70 %)
d)Parcela: 607,15m2 > 600 m2
e)Altura: < 7.00 m (6,30 m)
f)Uso: Vivenda Unifamiliar
Condicións:
Deberá cumprir as seguintes condicións, ademais das xerais que se especifican na
correspondente notificación e nas condicións da propia solicitude.
a) O prazo de inicio das obras non poderá exceder de seis meses e o de remate de tres
anos, dende a data do seu outorgamento. Non poderá interromper as obras por tempo
superior a seis meses.
b) A licenza entenderase outorgada salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiros, segundo o artigo 12 do Decreto 17 de xuño de 1955, polo que se aproba o
Regulamento de servizos das corporacións locais.
c) Os medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán
coas disposicións mínimas de seguridade nas obras de construción. RD 1627/1997. A
responsabilidade do cumprimento das normas de montaxe e medidas de protección a
adoptar para salvagardar aos usuarios e instalacións da vía pública é competencia
unicamente do contratista. As estadas cumprirán a Norma UNE 76-502-90 é o Documento de
Harmonización HD1000 de xuño de 1998 adoptado polo Comité Europeo de Normalización
(CEN) o 2/9/1998.
d) Unha vez rematadas as obras deberase solicitar licenza de primeira ocupación.

7.- Expediente 4358/2017. Licenza Urbanística.- Segregación e agrupación de
finca no Polígono Industrial de Sete Pías (Promotor: *********** )

1. PETICIONARIO: ***********
2. LUGAR DAS OBRAS: Polígono Sete Pías (Oubiña)
3. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4358/2017
4. DATA DA SOLICITUDE: 10.11.2017
5. OBXECTO DA OBRA: Segregación e agrupación de finca.
Consta proxecto de segregación e agrupación de finca redactado polo Enxeñeiro
Técnico Agrícola Gabino Grande Toro.
Emitiuse informe do Arquitecto Técnico Municipal de 21.03.2019, favorable.
Consta informe de Secretaría, favorable, de 17.12.2019
De acordo cos informes técnico e xurídico a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seus membros acorda:
Conceder licenza municipal de segregación e agrupación de finca a * no Polígono
Industrial de Sete Pías (Oubiña) de acordo co proxecto de segregación e agrupación
de finca redactado polo Enxeñeiro Técnico Agrícola Gabino Grande Toro.
Outros datos do expediente:
Clasificación urbanística do solo: Plan Parcial de desenvolvemento do solo apto para
urbanización industrial de Sete Pías (Ordenanza 1. De uso industrial e comercial)
Parcela de Oríxe (Matriz – Parcela “103B”) 85857D5NH1088S0001TL
Oeste: Parcela 100 de “Ipespo”
Este: Vial número 6 del Polígono industrial
Sur: Resto de la finca matriz (103-A) de *
Norte: Parcela número 102 de Navesbal-Iruna S.L. (Hoy); y en parte la parcela 101 del Concello
de Cambados
Superficie: 2.259,18 m² (Solo industrial e comercial)
Parcelas resultantes:
Parcela Segregada
Oeste: Resto de finca matriz (103-B)
Este: Parcela número 102 de Navesbal-Iruna S.L. (Hoxe * )
Sur: Resto de finca matriz (103-B)
Norte: Parcela 101 do Concello de Cambados
Condicións:
Esta parcela segregada será agrupada á parcela colindante sinalada co número 102 nos planos
aportados, a cuxo resultado se lle aplicarán os parámetros urbanísticos esixibles
Superficie: 529,00 m²
Resto de finca Matriz 103-B
Oeste: Parcela 100 de “Ipespo”
Este: Vial número 6 do Polígono industrial
Sur: Parcela 103-A de *
Norte: Parcela número 102 de Navesbal-Iruna S.L. (Hoxe * ); e en parte a parcela 101 do
Concello de Cambados
Superficie: 1730,18 m²
Parcela de Oríxe (Matriz – Parcela “102”) 85857D4NH1088S0001LL
Oeste: Parcela 103
Este: Vial número 6 del Polígono industrial
Sur: Vial número 6 del Polígono industrial
Norte: Parcelas números 101 y 103
Superficie: 1.800,00 m² (Solo industrial e comercial)

Parcelas resultantes:
Parcela Agrupada
Oeste: Parcela resto de finca matriz 103-B de
Este: Vial número 6 del Polígono
Sur: Vial número 6 do polígono e en parte parcela resto de finca matriz 103-B de
Norte: Parcelas número 101 do Concello de Cambados e resto de finca matriz 103-B de
Superficie: 2.329,00 m²
Condicións:
A licenza entenderase outorgada salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros,
segundo o artigo 12 do Decreto 17 de xuño de 1955, polo que se aproba o Regulamento de
servizos das corporacións locais.

8.- Expediente 2488/2017. Licenza Urbanística.- Parcelación en Avda. de
Vilagarcía, 29 (Promotora: ************* )
1. PETICIONARIA: ************
2. LUGAR DAS OBRAS: Avenida de Vilagarcía 29
3. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2488/2017
4. DATA DA SOLICITUDE: 30.06.2017
5. OBXECTO DA OBRA: Licenza de Parcelación
Consta proxecto de segregación redactado polos Arquitectos Javier Rodríguez Penelas
e Elda Seijo Amieiro.
Consta autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 16.07.2018
Emitiuse informe do Arquitecto Técnico Municipal, favorable, o 09.08.2018
Consta informe de Secretaría, favorable, de 17.12.2019
De acordo cos informes técnico e xurídico a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seus membros acorda:
Conceder licenza municipal de parcelación a na Avenida de Vilagarcía 29 (Cambados)
de acordo co proxecto de segregación redactado polos Arquitectos Javier Rodríguez
Penelas e Elda Seijo Amieiro.
Outros datos do expediente:
Clasificación urbanística do solo: Ordenanza nº 2. Solo Urbano de transición a bloques de
casas.
Parcela de Oríxe (Matriz) 5478906NH1057N0001KT
Oeste: Rúa Carreira
Este: Avenida de Vilagarcía
Sur: Herdeiros de *
Norte: Herdeiros de *
Superficie: 524,00 m2 (Solo Urbano)
Parcelas resultantes:
Parcela Resultante 1 (Resto parcela Matriz):
Oeste: Parcelas 3 e 4
Este: Avenida de Vilagarcía
Sur: Parcela 2
Norte: Herdeiros de *
Uso: Vivenda
Superficie: 200,00 m²

Parcela Resultante 2:
Oeste: Parcela 4
Este: Avenida de Vilagarcía
Sur: Herdeiros de *
Norte: Parcela 1
Uso: Vivenda
Superficie: 81,00 m²
Parcela Resultante 3:
Oeste: Rúa Carreira
Este: Parcela 1
Sur: Parcela 4
Norte: Herdeiros de *
Uso: Garaxe
Superficie: 122,00 m²
Cesión a Viais: 4,88 m2
A edificación destinada a garaxe, con frente á Rúa Carreira, atopase en situación de fora de
aliñación e polo tanto fora de ordenación xenérica conforme ás NN.SS.MM. de Cambados e en
situación de fora de ordenación con total incompatibilidade co planeamento por atoparse
atravesada polas aliñacións dun vial cos efectos correspondentes.
Parcela Resultante 4:
Oeste: Rúa Carreira
Este: Parcelas 1 e 2
Sur: Herdeiros de
Norte: Parcela 3
Uso: Garaxe
Superficie: 121,00 m²
Cesión a Viais: 4,33 m2
A edificación destinada a garaxe, con frente á Rúa Carreira, atopase en situación de fora de
aliñación e polo tanto fora de ordenación xenérica conforme ás NN.SS.MM. de Cambados e en
situación de fora de ordenación con total incompatibilidade co planeamento por atoparse
atravesada polas aliñacións dun vial cos efectos correspondentes.
Condicións:
A licenza entenderase outorgada salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros,
segundo o artigo 12 do Decreto 17 de xuño de 1955, polo que se aproba o Regulamento de
servizos das corporacións locais.

9.- - Expediente 3530/2019. Licenza Urbanística.- Vivenda unifamiliar en Pardiño Vilariño (Promotor: **************** )
1. PETICIONARIO: ****************
2. OBXECTO DA OBRA: Vivenda Unifamiliar
3. LUGAR DAS OBRAS: Pardiño (Vilariño) RC 36006A016006280000OE
4. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 3530/2019
5. DATA DA SOLICITUDE: 23.04.2018
Consta proxecto básico e de execución redactado pola Arquitecta Natalia Vidal Soliño
visado o 08.07.2019

Emitiuse informe do Arquitecto Municipal de 18.12.2019, favorable.
Informe de Secretaría, favorable, de 18.12.2019.
De acordo cos informes técnico e xurídico a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seus membros acorda:
Conceder licenza municipal de obra maior a * para vivenda unifamiliar no lugar Pardiño –
Vilariño, de acordo co proxecto básico e de execución redactado pola Arquitecta Natalia
Vidal Soliño visado o 08.07.2019.
Outros datos do expediente:
a) Clasificación urbanística do solo: Ordenanza 7: Solo de solo non urbanizable dos núcleos rurais
tradicionais
b) Orzamento: 116.304,66 €
c) Ocupación: < 30 % (21,55 %)
d) Parcela: 735,00 m2 > 600 m2
e) Altura: 2,96 m < 7,00 m
f) Uso: Vivenda Unifamiliar
Condicións:
Deberá cumprir as seguintes condicións, ademais das xerais que se especifican na correspondente
notificación e nas condicións da propia solicitude.
a) As obras executaranse baixo a Dirección Técnica da obra da ARQUITECTA Dna.
Natalia Vidal Soliño.
b) O Director de Execución de Obra será levada a cabo pola ARQUITECTA TÉCNICA Dna.
María de las Mercedes Piñeiro Cores.
c) A Coordinación de Seguridade e Saúde será levado a cabo pola ARQUITECTA /
ARQUITECTA TÉCNICA Dna. María de las Mercedes Piñeiro Cores.
d) Deberá dispoñer ao pe de obra o cartel indicador da Licenza Municipal e técnicos
directores, prazo e construtor, usos, ordenanza, data de licenza, prazo de execución e
nº de plantas de acordo co Art. 59 da Ordenanza Municipal de Obras.
e) A superficie cedida será pavimentada cunha base de macadam de 20 cm. e rego
semiprofundo e capa de 6 cm. de mestura bituminosa en quente.
f) Deberá procederse á conexión cos servizos existentes no núcleo, de acordo coas
indicacións das empresas de servizos municipais, debendo estar en todo caso ás
indicacións que ao respecto establezan os servizos técnicos municipais.
g) A promotora faise cargo das responsabilidades a que dera lugar, extremando as
precaucións de seguridade co obxecto de evitar riscos ás persoas e as cousas
h) O inicio queda supeditado á entrega da copia do Padrón do I.A.E. do contratista que
execute a obra e a autorización de instalación de grúa, si é necesaria para as obras
solicitadas.
i) Deberá dispoñer en obra da Licenza e o Proxecto Selado polo Concello á disposición
dos funcionarios municipais, para o cal deberá entregar unha segunda copia idéntica á
documentación que serviu para a concesión da licenza.
j) As obras executaranse estritamente ao autorizado, calquera modificación que se realice
sobre as obras autorizadas deberán ser obxecto da correspondente autorización
municipal, previa á execución das mesmas.
k) De conformidade co disposto no artigo 145 da Lei 2/2.016 de 10 de febreiro do solo de
Galicia e o artigo 359 del Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo cal se aproba o
Regulamento da Lei 2/2.016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, os prazos de
iniciación, interrupción máxima e finalización das obras indícanse a continuación:
a. Iniciación, dentro dos 3 meses seguintes ao outorgamento da licenza
b. Interrupción máxima de 3 meses, debendo comunicar por escrito ao Concello a
súa interrupción e advertindo que con carácter excepcional e por unha soa vez
se outorgará prorroga cando se xustifique que a interrupción obedece a motivos
de forza maior.

c. Finalización dentro do prazo de 24 meses seguintes ao outorgamento da
licenza.
l) Ao obxecto de solicitar a prórroga da licenza de obras, esta deberá ser tramitada previa
ou simultaneamente ante as administracións que outorgaron autorización.
m) Antes do inicio das obras deberá colocar un valado de protección , para o cal, no seu
caso deberá obter a oportuna autorización municipal.
n) En todo caso a edificación non poderá ser ocupada ata que as obras estean terminadas
completamente, debendo solicitar no seu momento ao Concello a preceptiva Licenza de
Primeira Ocupación ou utilización, anexando o Certificado de Final de Obra, expedido
polos directores da mesma, así como se procede, a Acta de Recepción que se
outorgase expresamente, ou acreditación da recepción tácita da obra, co fin de que se
proceda á comprobación por parte dos servizos técnicos municipais.
o) A conexión aos servizos municipais previamente á súa execución, deberá ser autorizada
polo organismo titular do vial ao que da fronte a parcela, executando ditas obras de
acordo coas características que indicadas polas empresas responsables de ditos
servizos.
p) En caso de ocupar vía pública, deberá solicitar a correspondente autorización do
organismo titular do vial.
q) Deberase entregar conxuntamente coa documentación de final de obra para a obtención
da Licenza de 1ª Ocupación o Certificado de Eficiencia enerxética de edificio terminado.
r) Deberán cumprirse na execución das obras as determinacións establecidas polo
Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula a produción e xestión de residuos e
o rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia, e as establecidas no
Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos
residuos de construción e demolición.
s) Deberá formalizarse a correspondente declaración de alta/alteración no Catastro
Inmobiliario no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte á data de
finalización das obras, segundo dispón o art. del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, polo que
se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, e o título II do R.D
L. 1/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Catastro Inmobiliario.

10.- Expediente 2774/2019. Licenza Urbanística.- Impermeabilización e sellado de
fachada lateral sur en Rúa Montiño de Abaixo, 12 (Promotora: * )
1. PETICIONARIA: *
2. OBXECTO DA OBRA: Impermeabilización e sellado de fachada lateral
3. LUGAR DA OBRA: Rúa Montiño de Abaixo nº 12
4. EXPEDIENTE: 2774/2019
5. DATA DA SOLICITUDE: 11.06.2019
Emitíuse informe do Arquitecto Técnico Municipal, favorable, do 30.09.2019
Consta informe favorable do Técnico Municipal de Patrimonio de 27.08.2019
Informe de Secretaría, favorable, de 18.12.2019
De acordo cos informes técnico e xurídico a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seus membros acorda:
Conceder licenza municipal de obra a * para impermeabilización e sellado de fachada
lateral (sur) na rúa Montiño de Abaixo nº 12 de acordo coas condicións dos informes
técnicos emitidos.
Outros datos do expediente:
a) Clasificación urbanística do solo: Ordenanza Solo urbano Plans Especiais PE-1. Plan Especial
de Protección do Casco Histórico de Cambados
b) Referencia Catastral: 5064603NH1056S0001WL

c) Uso: Residencial
Condicións:
Deberá cumprir as seguintes condicións, ademais das xerais que se especifican na correspondente
notificación e nas condicións da propia solicitude:
1).- As obras a realizar non suporán alteración das condicións urbanísticas, isto e modificación de
ocos, aumento de volumes, etc... Axustaránse tamén as condicions indicadas no informe favorable
do Técnico Municipal de Patrimonio
2).-Antes da execución das obras deberá completar a documentación achegada definindo as pezas
de remate entre o paramento e cuberta (material, tonalidade, desenvolvemento, etc.), así como a
cor escollida para o acabamento final (mediante codificación RAL, PANTONE, NCS, etc.), tendo en
conta que esta cor deberá harmonizar co resto da envolvente da edificación e coa paisaxe urbana
do Centro Histórico.”
3).- Adoptaranse toda as medidas persoais e colectivas precisas para garantir a seguridade tanto do
tráfico peonil e rodado da vía pública lindeiro, como dos operarios e medios empregados para a
execución das obras solicitadas. Axustándose en todo momento ó disposto polas vixentes
Ordenanzas de Seguridade e Hixiene na Construción.
4).- Adoptaranse toda as medidas persoais e colectivas precisas para garantir a seguridade tanto do
tráfico peonil e rodado da vía pública lindeiro, como dos operarios e medios empregados para a
execución das obras solicitadas. Axustándose en todo momento ó disposto polas vixentes
Ordenanzas de Seguridade e Hixiene na Construción.
5).- As obras iniciaranse nun prazo non superior a 3 meses e remataranse nun prazo non superior a
6 meses a contar dende a notificación da correspondente licenza municipal de obras.
6).- O orzamento das obras ascende a 2.200,00 €.
7).- O solicitante notificará a este Servizo de Vías e Obras a finalización da construción comunicada,
os efectos de proceder a comprobación da mesma.

11.- Expediente 2658/2019. Licenza Urbanística.- Rexuntado de material de
fachada de edificio en Rúa Padre Peña, 1 (Promotor: * )
1. PETICIONARIO: *
2. EN REPRESENTACIÓN DE: C.P. Padre Peña
3. OBXECTO DA OBRA: Rexuntado material de fachada de edificio
4. LUGAR DA OBRA: Rúa Padre Peña nº 1
5. EXPEDIENTE: 2658/2019
6. DATA DA SOLICITUDE: 10.06.2019
Consta Memoria elaborada polo Arquitecto Francisco Javier Reboredo Chaves.
Emitíuse informe do Arquitecto Técnico Municipal, favorable, do 30.09.2019
Consta informe favorable do Técnico Municipal de Patrimonio de 26.08.2019
Informe de Secretaría, favorable, de 18.12.2019
De acordo cos informes técnico e xurídico a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seus membros acorda:
Conceder licenza municipal de obra a * para Rexuntado material de fachada de edificio
na rúa Padre Peña nº 1 de acordo coas condicións dos informes técnicos emitidos.
Outros datos do expediente:
a) Clasificación urbanística do solo: Ordenanza Solo urbano Plans Especiais PE-1. Plan Especial de
Protección do Casco Histórico de Cambados
b) Referencia Catastral: 5471801NH1057S
c) Uso: Residencial
Condicións:
Deberá cumprir as seguintes condicións, ademais das xerais que se especifican na correspondente
notificación e nas condicións da propia solicitude:

1).- As obras a realizar non suporán alteración das condicións urbanísticas, isto e modificación de
ocos, aumento de volumes, etc...
2).-Debido a que se vai a actuar na reparación de canlóns e baixantes de PVC (incluíndo novos
elementos de fixación), considérase necesario a súa substitución por uns canlóns e baixantes
realizados en cobre, similares aos que hai no resto do edificio, máis acordes coa tipoloxía
edificatoria existente, co fin de cumprir coa normativa do Plan Especial e cos criterios da Comisión
de Patrimonio, mellorando a súa integración estética e ambiental no Conxunto Histórico
3).- Adoptaranse toda as medidas persoais e colectivas precisas para garantir a seguridade tanto do
tráfico peonil e rodado da vía pública lindeiro, como dos operarios e medios empregados para a
execución das obras solicitadas. Axustándose en todo momento ó disposto polas vixentes
Ordenanzas de Seguridade e Hixiene na Construción. En este caso se axustarán as obras os
seguintes documentos incorporados ó expediente :
 Estudo Técnico e Estudo Básico de Seguridade, redactado polo Arquitecto D. Fco. Javier
reboredo Cháves, de data Xuño 2019.
 Dirección de Obras, de acordó co Oficio correspondente asinado polo Arquitecto D. Fco.
Javier reboredo Cháves, de data Xuño 2019.
4).- Adoptaranse toda as medidas persoais e colectivas precisas para garantir a seguridade tanto do
tráfico peonil e rodado da vía pública lindeiro, como dos operarios e medios empregados para a
execución das obras solicitadas. Axustándose en todo momento ó disposto polas vixentes
Ordenanzas de Seguridade e Hixiene na Construción.
5).- As obras iniciaranse nun prazo non superior a 3 meses e remataranse nun prazo non superior a
6 meses a contar dende a notificación da correspondente licenza municipal de obras.
6).- O orzamento das obras ascende a 1.815,00 €.
7).- O solicitante notificará ao Servizo de Vías e Obras a finalización da construción comunicada, os
efectos de proceder a comprobación da mesma.

12.- Expediente 5011/2019. Comunicación previa actividade.- Cambio de
titularidade.- Comercio menor de prendas de vestir e tocado en Avda. da Pastora,
36 (Peticionario: García Ovallo Asociados SLL)
Consta licenza de data 13/03/2006 (Expte. 13/2006).
Vista a documentación aportada, a Xunta de Goberno Local toma coñecemento da
comunicación previa anterior.

13.- Expediente 5012/2019. Comunicación previa actividade.- Cambio de
titularidade.- Comercio menor de prendas de vestir e tocado en Rúa A Mariña, 5 baixo (Peticionario: García Ovalle Asociados SLL)
Consta licenza de apertura de data 24/08/2009 (Expte. 41/2009).
Vista a documentación aportada, a Xunta de Goberno Local toma coñecemento da
comunicación previa anterior.

14.- Expediente 4678/2019. Comunicación previa.- Retello en Castriño, 16 Castrelo (Promotora: * )
Rfª Catastral: 5134501NH1053S0001TF
Consta informe do Arquitecto Técnico Municipal, de data 11/12/2019, no que se declara
completa a documentación presentada.
A Xunta de Goberno Local toma coñecemento da comunicación previa anterior.

15.- Expediente 4921/2019. Comunicación previa.- Impermeabilización de terraza
en A Seca, 3 - Corvillón (Promotor: * )
Rfª Catastral: 5387914NH1058N000OX
Consta informe do Arquitecto Técnico Municipal, de data 11/12/2019, no que se declara
completa a documentación presentada.
A Xunta de Goberno Local toma coñecemento da comunicación previa anterior.

16.- Expediente 716/2018. Licenza urbanística.- Expediente de declaración de
perda de eficacia da comunicación previa para execución de construccón auxiliar
no lugar de Albarellos (Promotora: * )
ANTECEDENTES
PRIMEIRO.- En data 22 de febreiro do 2.018, tivo entrada no Rexistro Xeral do
Concello de Cambados, NRE 1.107, a comunicación previa para a execución de unha
construción auxiliar para aperos, no Lugar de Albarellos, termo municipal de Cambados,
a instancias de * , con DNI número
Dita comunicación previa deu lugar a tramitación do expediente administrativo G.
716/2.018, coas actuacións obrantes ao mesmo.
SEGUNDO.- En data 17 de setembro do 2.019, ten entrada no Rexistro Electrónico do
Concello de Cambados, NRE 5.686, escrito procedente da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, “APLU”, achegando copia das actuacións practicadas no
expediente “ACTUACIONES PREVIAS NÚMERO PON/261/2019”, aos efectos, no seu
caso, de fundamentar a declaración de perda da eficacia da comunicación previa á que
se refire o expediente administrativo G. 716/2.018.
No citado documento ponse en coñecemento do Concello de Cambados que: “As obras
non se axustan ás previstas nos planos toda vez que ten dous niveis, dobre folla de
cerramento e unha soleira como firme no lugar de zapatas. Asemade, existe material
illante ao pé de parcela pendente de colocación”. A maior abondamento, no momento
da inspección por parte dos técnicos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, estaba presente no lugar o contratista, o cal lles mostrou un plano onde se
apreciaba a distribución propia de unha vivenda unifamiliar.
TERCEIRO.- Por Decreto do Concelleiro Delegado de Urbanismo Número 1.171, de
data 30 de setembro do 2.019, acordouse incoar expediente sobre declaración de perda
da eficacia da comunicación previa para a execución de unha construción auxiliar para
aperos, no Lugar de Albarellos, termo municipal de Cambados, tramitada a instancias
de *, con DNI número , EXPEDIENTE 716/2.018.
Dita resolución foi notificada á interesada.
CUARTO.- En data 17 de outubro do 2.019, por parte de * , preséntase no Rexistro
Xeral da Xunta de Galicia, escrito de alegacións ao Decreto de incoación, co resultado
obrante ao expediente administrativo.
QUINTO.- En data 29 de outubro do 2.019 emítese informe xurídico no que conclúe:
Tendo en conta a existencia de omisión, falsedade e inexactitude, de carácter esenciais,
nos datos, manifestacións e documentos que se acompañaron e incorporaron á

comunicación previa tramitada baixo a referencia G. 716/2.018, a instancias de *, para
levar a cabo unha construción para aperos de labranza, cando o certo é que a
construción que se está a realizar trátase de unha vivenda unifamiliar, resulta
procedente:
1º)- A desestimación das alegacións presentadas por parte de *
2º)- A declaración de perda da eficacia da comunicación previa para a execución de
unha construción auxiliar para aperos, no Lugar de Albarellos, termo municipal de
Cambados, tramitada a instancias de *, con DNI número , EXPEDIENTE 716/2.018.
3º)- A apertura de expediente de restauración da legalidade urbanística, a cuxo efecto
haberase de poñer en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, a resolución en virtude da cal se declare a perda da eficacia da comunicación
previa referenciada.
4º)- A declaración da imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto
durante un período de un ano, por parte de *, na finca da súa titularidade sita no termo
municipal de Cambados, Lugar de Alvarellos, s/n, con referencias catastrais
36006A018001630000OD, 36006A018001640000OX, e, 36006A018001650000OI,
respectivamente.
SEXTO.- Conferido o trámite de audiencia á interesada, a mesma, en data 10 de
decembro do 2.019, presenta no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, escrito
dando cumprimento ao trámite citado co resultado obrante ao expediente
administrativo, sen fundamentación xurídica algunha.
SÉTIMO.- En data 11 de decembro do 2.019, por parte da asesoría xurídica emítese
informe proposta no que por parte do asesor xurídico municipal se conclue:
“(…), Tendo en conta a existencia de omisión, falsedade e inexactitude, de carácter
esenciais, nos datos, manifestacións e documentos que se acompañaron e
incorporaron á comunicación previa tramitada baixo a referencia G. 716/2.018,
a
instancias de *, para levar a cabo unha construción para aperos de labranza, cando o
certo é que a construción que se está a realizar trátase de unha vivenda unifamiliar,
resulta procedente:
1º)-Desestimar as alegacións presentadas.
2º)- A declaración de perda da eficacia da comunicación previa para a execución de
unha construción auxiliar para aperos, no Lugar de Albarellos, termo municipal de
Cambados, tramitada a instancias de *, con DNI número, EXPEDIENTE 716/2.018.
3º)-A apertura de expediente de restauración da legalidade urbanística, a cuxo efecto
haberase de poñer en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, a resolución en virtude da cal se declare a perda da eficacia da comunicación
previa referenciada.
4º)-A declaración da imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto
durante un período de un ano, por parte de *, na finca da súa titularidade sita no termo
municipal de Cambados, Lugar de Alvarellos, s/n, con referencias catastrais
36006A018001630000OD, 36006A018001640000OX, e, 36006A018001650000OI,
respectivamente”.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
PRIMEIRO.- A Lexislación aplicable é a seguinte:
. Lei 39/2.015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.
. Lei 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
. Lei 2/2.016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia.
. Decreto 143/2.016, de 22 de setembro, que aproba o Regulamento da Lei 2/2.016,
de 10 de febreiro do solo de Galicia.
. Normas Subsidiarias do Planeamento de Cambados, publicadas no Boletín Oficial
da Provincia de Pontevedra, Número 55, de data 20 de marzo do 1.995.
SEGUNDO.- Fundamenta a interesada a súa petición de arquivo do expediente de
declaración de perda da eficacia da comunicación previa para a execución de unha
construción auxiliar para aperos, no Lugar de Albarellos, termo municipal de Cambados,
tramitada a instancias de *, con DNI número EXPEDIENTE 716/2.018, nas alegacións
que a continuación se citan:
a)- EXECUCIÓN DE UNHA CONSTRUCIÓN AUXILIAR PARA APEROS:
Tal e como se desprende do contido da documentación obrante ao expediente sobre
“Actuacións Previas Número PON/261/2.019”, remitido pola “APLU”, lonxe do
manifestado por *, atopámonos en presenza de obras cuxo destino final non vai a ser o
propio de unha construción auxiliar para aperos. Todo o contrario, estamos en presenza
de unha construción illada´; construída en dous niveis, (planta alta e soto); de unhas
medidas de 9,45 m por 4,43 m; con tipoloxía de vivenda unifamiliar. Así se desprende
do contido dos planos do proxecto aportados pola construtora, constando de baño,
cociña, salón e habitacións.
Tales obras non están permitidas tendo en conta que a construción atópase dentro do
ámbito de influencia da “Ordenanza 10 de conservación e protección das zonas de
cultivo e da paisaxe agrícola”, das “Normas Subsidiarias do Planeamento do Concello
de Cambados”.
TERCEIRO.- De acordo co previsto no artigo 362, relativo á “comprobación dos datos
comunicados”, do Decreto 143/2.016, de 22 de setembro, que aproba o Regulamento
da Lei 2/2.016, de 10 de febreiro do solo de Galicia, en cuxa virtude:
“A inexactitude, falsedade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato,
manifestación ou documento que se acompaña ou incorpora á comunicación previa
conleva, previa audiencia da persoa interesada, a declaración de ineficacia da
comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da actividade afectada
dende a notificación da resolución pola que se declare a ineficacia da comunicación
efectuada, sen perxuicio das sancións que proceda impoñer por tales feitos.
A resolución administrativa que constata as circunstancias as que se refire o apartado
anterior, conlevará o inicio das correspondentes actuacións e a exixencia de
responsabilidades e poderá determinar o deber da persoa interesada de restituír a
situación xurídica ao punto previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao
inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo
procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado, que non
será inferior a tres meses nin superior a un año”.
Tendo en conta a existencia de omisión, falsedade e inexactitude, de carácter esenciais,

nos datos, manifestacións e documentos que se acompañaron e incorporaron á
comunicación previa tramitada baixo a referencia G. 716/2.018, a instancias de *, para
levar a cabo unha construción para aperos de labranza, cando o certo é que a
construción que se está a realizar trátase de unha vivenda unifamiliar, a Xunta de
Goberno Local, en virtude do previsto na Resolución de Alcaldía de data 8 de xullo do
2.019, polo que se delegan atribucións da Alcaldía, acorda:
1º) Desestimar as alegacións presentadas por *, a medio de escrito, con data de
entrada no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, 10 de decembro do 2.019, NRE
7.966.
2º) Declarar a perda da eficacia da comunicación previa para a execución de unha
construción auxiliar para aperos, no Lugar de Albarellos, termo municipal de Cambados,
tramitada a instancias de *, con DNI número, EXPEDIENTE 716/2.018.
3º) A apertura de expediente de restauración da legalidade urbanística, a cuxo efecto
haberase de poñer en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, a resolución en virtude da cal se declare a perda da eficacia da comunicación
previa referenciada.
4º) Declarar a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto
durante un período de un ano, por parte de *, na finca da súa titularidade sita no termo
municipal de Cambados, Lugar de Alvarellos, s/n, con referencias catastrais
36006A018001630000OD, 36006A018001640000OX, e, 36006A018001650000OI,
respectivamente.
5º) Notificar a presente resolución aos interesados xunto co réxime de recursos que
proceden contra a mesma.
6º) Dar traslado da presente resolución ao servizo de urbanismo aos efectos do
acordado nos apartados 2º e 4º da mesma.

17.- Expediente 4212/2017. Toma de coñecemento expediente solicitude de
transmisión de postos da praza de abastos.Dase conta dos trámites realizados en relación ao expediente solicitude de transmisión
de concesións da praza de abastos de Cambados.
A Xunta de Goberno Local toma coñecemento dos trámites anteriores.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Non hai asuntos

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES

Non hai asuntos

E non tendo máis asuntos que tratar, a Sra. Alcaldesa da por rematada a sesión, na
data e hora indicada no encabezamento, de todo o que eu como secretario, dou fe
extendendo a presente acta, a reserva dos termos que resulten da súa aprobación,
segundo o disposto no artigo 206 do R.O.F.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

