
 

 

 

     

 C
  A
  T

ACTA

DATA

HORA
 
CARÁ

 

 

N

febre

co ob

dispo

Presi

Conc

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A

munic

 

A

Decre

deba

1º- A
(ORD

CONCELL
Avd. Álvaro C
Tlf: 982.14 00

A DA SESIÓ

A: 2 DE FEB

A: 20.30H. 

ÁCTER: OR

No Salón de 

eiro de 2009, 

bxecto de ce

osto no art. 

dencia do S

celleiros: 

D. Xaim

Dª. Ana

Dª. Ros

D. Ped

D. Ram

D. Ánge

D. José

D. Ped

D. José

D. Xoá

D. Balb

Dª. Mar

Asiste tamén 

cipal, D. Luís

A Presidencia

eto 2568/198

te e votación

APROBACIÓ
DINARIO) E 

O DE FOZ
 Cunqueiro, 2
0 27 Fax: 98

ÓN CELEBRA

BREIRO 

RDINARIO  

Sesións do 

previa conv

elebrar sesió

112.1.4 do 

r. Alcalde-Pr

me Cancio R

a A. Incera A

sa Alonso Ro

ro M. Fernán

món Sixto Leg

el Cao Pérez

é Luís Sánch

ro José Fern

é María Basa

n Carlos Gon

bino Fernánd

ría Xosefa A

 o Secretario

s Ramón Váz

a, tras comp

86, de 28 d

n dos asunto

ÓN DAS ACT
13 DE XANE

Z (LUGO)
 24 27780 Fo
82.14 16 00  

ADA POLO 

Concello de

ocatoria ó ef

ón ordinaria 

Real Decre

residente D. 

Rodríguez 

Ares 

odríguez  

ndez Marful

gaspi 

z   

hez García  

nández Maní

anta Morán 

nzález Basa

dez López  

Alonso Otero

o do Concell

zquez Parga

roba-la exist

de novembro

os incluídos n

TAS DAS SE
EIRO DE 200

) 
oz (Lugo) 
 

CONCELLO

e Foz (Lugo)

fecto ás 20:3

en primeira

eto 2568/19

José María 

ín 

nta 

o de Foz, D

a. 

tencia do quó

o, declara ab

na Orde do D

ESIÓNS ANT
09 (EXTRAO

O PLENO 

, sendo as 2

30 horas, reu

a convocator

86, de 28 d

García Rive

 

. Diego Balli

órum esixido

berta a sesió

Día da convo

TERIORES: 
ORDINARIO

20:30 horas d

uniuse o Con

ria, en cump

de Novembr

era e coa asi

na Díaz, e o

o polo artigo 

ón e pásase

ocatoria. 

18 DE DEC
).- 

do día 2 de 

ncello Pleno 

primento do 

ro, baixo a 

stencia dos 

o interventor 

90 do Real 

e ó estudo, 

EMBRO DEE 2008 



 

 

 

     

 C
  A
  T

 
2º-DE

A

 

3º-SO
01/03

R

 

SECC
 

 

PRES

1eiro V

2º   VO

 

DE PR

DE PR

DE  1

DE 1e

DE 2º

DE 2º

 

 

SECC
 

 

PRES

1eiro V

2º   VO

 

DE PR

DE PR

DE  1

DE 1e

DE 2º

DE 2º

 

CONCELL
Avd. Álvaro C
Tlf: 982.14 00

As actas 

ECRETOS D

A Corporació

ORTEO PAR
3/2009.- 

Realizado o s

CIÓN 00

TITULARE

SIDENTE/A:  

VOGAL:  

OGAL:  

SUPLENT

RESIDENTE/A

RESIDENTE/A
eiro VOGAL: 

eiro  VOGAL: 

º    VOGAL: 

º    VOGAL: 

CIÓN 00

TITULARE

SIDENTE/A:  

VOGAL:  

OGAL:  

SUPLENT

RESIDENTE/A

RESIDENTE/A
eiro VOGAL: 

eiro  VOGAL: 

º    VOGAL: 

º    VOGAL: 

O DE FOZ
 Cunqueiro, 2
0 27 Fax: 98

son aproba

DENDE A DE

n dáse por e

RA DESIGNA

sorteo media

1 

ES: 

BEGOÑA

DAVID DÍ

SILVIA FE

TES 

A: JOSÉ PA

A: MARCEL

CÁNDIDO

ICÍAR GA

JUAN PA

JUAN EM

1 

ES: 

EUGENIO

FCO. JAV

RAQUEL 

TES 

A: JOSÉ CA

A: BEATRIZ

JOSEFA 

MÓNICA 

MANUEL 

FÁTIMA M

Z (LUGO)
 24 27780 Fo
82.14 16 00  

adas por una

ERRADEIRA

enterada. 

ACIÓN MEM

ante a aplicac

MESA

A FERNÁNDEZ

ÍAZ REIGOSA

ERNÁNDEZ P

ABLO HERNÁN

O GIL PÉREZ

O IRAVEDRA 

ARCÍA FOLGU

ABLO DÍAZ IG

MILIO GARCÍA

MESA

O VILLALBA P

VIER VILLARI

RODRÍGUEZ

ARLOS RODR

Z TABOADA LÓ

RODRÍGUEZ

PICOS LÓPE

RAMIRO GO

MAAÑÓN LAG

) 
oz (Lugo) 
 

animidade.

A SESIÓN: D

MBROS MES

ción informát

A 

Z ALONSO

A

PRADA 

NDEZ MASED

Z

FERNÁNDEZ

UEIRAS

LESIAS

A FERNÁNDE

B 

PÉREZ

NO FERNÁND

Z PÉREZ 

RÍGUEZ CABO

ÓPEZ

 CHAO

EZ

ONZÁLEZ

GE

DACIÓN DE 

SAS ELECC

tica, obtense

DNI 346

DNI 339

DNI 775

DA DNI 348

DNI 118

Z DNI 338

DNI 090

DNI 718

Z DNI 718

DNI 339

DEZ DNI 333

DNI 769

O DNI 333

DNI 333

DNI 775

DNI 775

DNI 338

DNI 765

CONTA.- 

CIÓNS AUTO

e o seguinte 

636503K 

997733F

594891K 

880086B

848611T

840540L

017245A

876794T

865226R

991651C 

305899J

938703T 

315493Q

303439Z

594774L

595108P

847594N

566212V

ONÓMICAS 

resultado: 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

Nº 0237 

Nº 0200 

Nº 0303 

Nº 0481 

Nº 0428 

Nº 0489 

Nº 0381 

Nº 0194 

Nº 0376 

Nº 0614 

Nº 0616 

Nº 0464 

Nº 0426 

Nº 0542 

Nº 0431 

Nº 0326 

Nº 0358 

Nº 0110 



 

 

 

     

 C
  A
  T

SECC
 

 

PRES

1eiro V

2º   VO

 

DE PR

DE PR

DE  1

DE 1e

DE 2º

DE 2º

 

 
SECC
 

 

PRES

1eiro V

2º   VO

 

DE PR

DE PR

DE  1

DE 1e

DE 2º

DE 2º

 
 
SECC
 

 

PRES

1eiro V

2º   VO

 

DE PR

DE PR

DE  1

DE 1e

CONCELL
Avd. Álvaro C
Tlf: 982.14 00

CIÓN 00

TITULARE

SIDENTE/A:  

VOGAL:  

OGAL:  

SUPLENT

RESIDENTE/A

RESIDENTE/A
eiro VOGAL: 

eiro  VOGAL: 

º    VOGAL: 

º    VOGAL: 

CIÓN 00

TITULARE

SIDENTE/A:  

VOGAL:  

OGAL:  

SUPLENT

RESIDENTE/A

RESIDENTE/A
eiro VOGAL: 

eiro  VOGAL: 

º    VOGAL: 

º    VOGAL: 

CIÓN 00

TITULARE

SIDENTE/A:  

VOGAL:  

OGAL:  

SUPLENT

RESIDENTE/A

RESIDENTE/A
eiro VOGAL: 

eiro  VOGAL: 

O DE FOZ
 Cunqueiro, 2
0 27 Fax: 98

1 

ES: 

MARÍA JE

MERCED

LUCIA ES

TES 

A: ANA Mª F

A: ALBA Mª 

ALBERTO

EMILIO C

TERESA 

JOSÉANT

2 

ES: 

SORAYA 

RAMÓN F

ANA Mª G

TES 

A: OLGA Mª

A: LUIS FER

Mª CARM

LEÓN AD

JAVIER F

Mª ROCÍO

2 

ES: 

ROCÍO R

JOSÉ ALB

TANIA NO

TES 

A: MONTSE

A: Mª AMEL

BAUTIST

GLORIA M

Z (LUGO)
 24 27780 Fo
82.14 16 00  

MESA

ESÚS GONZÁ

DES GONZÁLE

SCALERA DE

FERNÁNDEZ 

CANCIO POS

O PULPEIRO 

CABALEIRO L

DÍAZ IGLESIA

TONIO GONZ

MESA

ÁLVAREZ FE

FERNÁNDEZ 

GARCÍA BARC

ª FRAGA SÁN

RNÁNDEZ RO

MEN CABANE

DOLFO GÓME

FERNÁNDEZ Á

O CUBA GAR

MESA

RODRÍGUEZ M

BERTO LÓPE

OVAS MASED

ERRAT RABAN

IA PÉREZ IG

TA JOSÉ VIVE

Mª MÉNDEZ M

) 
oz (Lugo) 
 

C 

ÁLEZ LÓPEZ

EZ ALONSO

 LA IGLESIA

CABADO

SADA

LOMBARDER

LARREA

AS

ZÁLEZ PUMAR

A 

ERNÁNDEZ

GARCÍA

CALA 

NCHEZ

OUCO

IRO CABANE

EZ AMIEIRO

ÁLVAREZ

RCÍA

B 

MILLARES

EZ GARCÍA

DA 

NAL BLANCO

LESIAS

ERO ACEVO

MOREDA

DNI 338

DNI 333

 DNI 346

DNI 338

DNI 348

RO DNI 775

DNI 339

DNI 765

RIÑO DNI 338

DNI 348

DNI 327

DNI 339

DNI 114

DNI 348

EIRO DNI 765

DNI 338

DNI 349

DNI 775

DNI 339

DNI 318

DNI 348

O DNI 097

DNI 775

DNI 333

DNI 339

847554H 

318933Y

637925V 

828529Z

882265M

592403V

992903F

565793N

855240E

881510D 

782251Y

992101X 

405302Q

881594R

562951E

827965W

974219M

593230Q

998705J 

838645K

880421R 

791879C

596089T

310101Y

992346W

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

Nº 0140 

Nº 0132 

Nº 0073 

Nº 0082 

Nº 0037 

Nº 0246 

Nº 0032 

Nº 0059 

Nº 0142 

Nº 0036 

Nº 0258 

Nº 0326 

Nº 0309 

Nº 0289 

Nº 0431 

Nº 0376 

Nº 0235 

Nº 0194 

Nº 0400 

Nº 0038 

Nº 0189 

Nº 0309 

Nº 0265 

Nº 0539 

Nº 0130 



 

 

 

     

 C
  A
  T

DE 2º

DE 2º

 
SECC
 

 

PRES

1eiro V

2º   VO

 

DE PR

DE PR

DE  1

DE 1e

DE 2º

DE 2º

 
 
 
SECC
 

 

PRES

1eiro V

2º   VO

 

DE PR

DE PR

DE  1

DE 1e

DE 2º

DE 2º

 
 
 
SECC
 

 

PRES

1eiro V

2º   VO

 

DE PR

CONCELL
Avd. Álvaro C
Tlf: 982.14 00

º    VOGAL: 

º    VOGAL: 

CIÓN 00

TITULARE

SIDENTE/A:  

VOGAL:  

OGAL:  

SUPLENT

RESIDENTE/A

RESIDENTE/A
eiro VOGAL: 

eiro  VOGAL: 

º    VOGAL: 

º    VOGAL: 

CIÓN 00

TITULARE

SIDENTE/A:  

VOGAL:  

OGAL:  

SUPLENT

RESIDENTE/A

RESIDENTE/A
eiro VOGAL: 

eiro  VOGAL: 

º    VOGAL: 

º    VOGAL: 

CIÓN 004

TITULARE

SIDENTE/A:  

VOGAL:  

OGAL:  

SUPLENT

RESIDENTE/A

O DE FOZ
 Cunqueiro, 2
0 27 Fax: 98

JESÚS M

LAURA M

2 

ES: 

Mª ADELA

ISRAEL A

Mª TERE

TES 

A: JOSÉ AN

A: DANIEL G

ALICIA C

Mª XOSÉ

ANGÉLIC

Mª LUISA

3 

ES: 

JOSÉ VE

Mª ISABE

ROSA RE

TES 

A: Mª JOSÉ 

A: RAQUEL 

Mª DEL C

SANDRA 

FRANCIS

CAROLIN

4 

ES: 

IAGO VIL

JOSÉ RE

BRUNO C

TES 

A: PATRICIA

Z (LUGO)
 24 27780 Fo
82.14 16 00  

MIGUEL VÁZQ

MARCOS CAS

MESA

AIDA VILAR V

ANDRADAS D

SA VEIGA RO

NTONIO OTER

GARCÍA PÉRE

RISTINA GUI

É CUADRADO

CA OTERO FE

A OROL LEST

MESA

IGA RODRÍG

EL FERNÁNDE

EGO REGO 

FERNÁNDEZ

LÓPEZ GAR

CARMEN COR

DÍAZ BALSE

SCO FLORES

NA GARCÍA C

MESA

LLAMIL CAJOT

EGO DÍAZ

CARREIRA CO

A GONZÁLEZ

) 
oz (Lugo) 
 

QUEZ ROJO

STRO

C 

VARELA

DE MARTÍN

ODRÍGUEZ 

RO CASERÍO

EZ

LLÉN MARRU

O FERNÁNDEZ

ERNÁNDEZ

TEGÁS

U 

UEZ

EZ DÍAZ

Z GARCÍA

CÍA

RBAL RAMOS

IRO

 GIL

CHICO

A 

TO

ORDAL 

Z SÁNCHEZ

DNI 338

DNI 333

DNI 339

DNI 530

DNI 775

DNI 338

DNI 769

UBE DNI 474

Z DNI 775

DNI 333

DNI 765

DNI 765

DNI 338

DNI 765

DNI 769

DNI 339

S DNI 332

DNI 348

DNI 338

DNI 468

DNI 504

DNI 338

DNI 333

DNI 775

847381Y

342733R

994100P 

003693D

594865H

835686H

939252C

485420B

594910V

303432F

559455E

566170K 

841827H

566065P

937923W

997356K

240495K

882694C

845488E

881842E

442371J 

847354W

350104N

597254S

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

Nº 0510 

Nº 0084 

Nº 0404 

Nº 0015 

Nº 0397 

Nº 0285 

Nº 0159 

Nº 0175 

Nº 0076 

Nº 0286 

Nº 0281 

Nº 0645 

Nº 0157 

Nº 0526 

Nº 0164 

Nº 0351 

Nº 0175 

Nº 0122 

Nº 0201 

Nº 0223 

Nº 0566 

Nº 0420 

Nº 0071 

Nº 0246 



 

 

 

     

 C
  A
  T

DE PR

DE  1

DE 1e

DE 2º

DE 2º

 
 
 
SECC
 

 

PRES

1eiro V

2º   VO

 

DE PR

DE PR

DE  1

DE 1e

DE 2º

DE 2º

 
 
SECC
 

 

PRES

1eiro V

2º   VO

 

DE PR

DE PR

DE  1

DE 1e

DE 2º

DE 2º

 
 
SECC
 

 

PRES

1eiro V

CONCELL
Avd. Álvaro C
Tlf: 982.14 00

RESIDENTE/A
eiro VOGAL: 

eiro  VOGAL: 

º    VOGAL: 

º    VOGAL: 

CIÓN 004

TITULARE

SIDENTE/A:  

VOGAL:  

OGAL:  

SUPLENT

RESIDENTE/A

RESIDENTE/A
eiro VOGAL: 

eiro  VOGAL: 

º    VOGAL: 

º    VOGAL: 

CIÓN 00

TITULARE

SIDENTE/A:  

VOGAL:  

OGAL:  

SUPLENT

RESIDENTE/A

RESIDENTE/A
eiro VOGAL: 

eiro  VOGAL: 

º    VOGAL: 

º    VOGAL: 

CIÓN 00

TITULARE

SIDENTE/A:  

VOGAL:  

O DE FOZ
 Cunqueiro, 2
0 27 Fax: 98

A: Mª BEGO

DOSINDA

JOSÉ JUA

Mª INMAC

SONIA RE

4 

ES: 

Mª OLIVA

ALFONSO

MÓNICA 

TES 

A: Mª JOSÉ 

A: SUSANA 

Mª ÁNGE

LUIS SAL

MARTA L

YOLANDA

5 

ES: 

JOSÉ ANTO

ANDREA 

PATRICIA

TES 

A: RUBÉN L

A: RAÚL ES

YOLANDA

Mª LUISA

Mª DEL P

JUAN CA

5 

ES: 

Mª DEL P

YOLANDA

Z (LUGO)
 24 27780 Fo
82.14 16 00  

OÑA ÁLVAREZ

A JOVE FERR

AN LESTEGÁ

CULADA EIRO

EY MÉNDEZ

MESA

A CABALEIRO

O MARIÑO G

MADIÁ PENA

MESA FERN

DÍAZ GARCÍA

ELA GARCÍA F

LVADOR CAS

LÓPEZ TEIJEI

A LÓPEZ REY

MESA

ONIO RODRÍ

FERNÁNDEZ

A CANCIO VIL

LESTEGÁS FR

SPIÑEIRA SÁN

A FLÓREZ PA

A OROZA PAL

PILAR VÁZQU

ARLOS REGO

MESA

PILAR VÁZQU

A GIL CASTR

) 
oz (Lugo) 
 

Z VERDEAL

REIRO

ÁS IGLESIAS

OA NOVO

B 

O RIVEIRA

RAÑA

A 

ÁNDEZ

A

FANEGO

STRO IGLESIA

IRA

Y

A 

GUEZ PEDRE

Z VEA

LLARINO 

RAGA

NCHEZ

ANDIELLA

LEO

UEZ GARCÍA

O PÉREZ

A 

UEZ VARELA

RO

DNI 775

DNI 338

DNI 333

DNI 338

DNI 339

DNI 775

DNI 775

DNI 348

DNI 094

DNI 100

DNI 775

AS DNI 338

DNI 339

DNI 346

EIRA DNI 338

DNI 348

DNI 339

DNI 775

DNI 469

DNI 328

DNI 338

DNI 338

DNI 333

DNI 333

DNI 346

593776X

834067D

313932L

822957P

997849P

591769G 

595184S

883285T

417469G

078473B

597260K

833202H

996022K

638077P

820778Z 

880974W

996463W

597381G

908535N

879836W

824628T

852161W

308410M

302976B

637941X

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

ELECTOR 

Nº 0019 

Nº 0266 

Nº 0291 

Nº 0147 

Nº 0427 

Nº 0040 

Nº 0236 

Nº 0233 

Nº 0261 

Nº 0092 

Nº 0159 

Nº 0071 

Nº 0217 

Nº 0209 

Nº 0452 

Nº 0164 

Nº 0062 

Nº 0254 

Nº 0138 

Nº 0169 

Nº 0329 

Nº 0500 

Nº 0408 

Nº 0458 

Nº 0168 



 

 

 

     

 C
  A
  T

2º   VO

 

DE PR

DE PR

DE  1

DE 1e

DE 2º

DE 2º

 
 
SECC
 

 

PRES

1eiro V

2º   VO

 

DE PR

DE PR

DE  1

DE 1e

DE 2º

DE 2º

 
 
SECC
 

 

PRES

1eiro V

2º   VO

 

DE PR

DE PR

DE  1

DE 1e

DE 2º

DE 2º

 
 
 
 

CONCELL
Avd. Álvaro C
Tlf: 982.14 00

OGAL:  

SUPLENT

RESIDENTE/A

RESIDENTE/A
eiro VOGAL: 

eiro  VOGAL: 

º    VOGAL: 

º    VOGAL: 

CIÓN 00

TITULARE

SIDENTE/A:  

VOGAL:  

OGAL:  

SUPLENT

RESIDENTE/A

RESIDENTE/A
eiro VOGAL: 

eiro  VOGAL: 

º    VOGAL: 

º    VOGAL: 

CIÓN 00

TITULARE

SIDENTE/A:  

VOGAL:  

OGAL:  

SUPLENT

RESIDENTE/A

RESIDENTE/A
eiro VOGAL: 

eiro  VOGAL: 

º    VOGAL: 

º    VOGAL: 

O DE FOZ
 Cunqueiro, 2
0 27 Fax: 98

RODRIGO

TES 

A: Mª ANGUS

A: JAIME SA

MANUEL 

CARMEN

ANA BEL

MANUEL 

6 

ES: 

ANA Mª R

AURORA

DAVID FE

TES 

A: ANDRÉS 

A: ANA ORO

ALFREDO

ANA ROS

ÓSCAR S

LORENA 

7 

ES: 

EVA CRIS

MIGUEL 

JOSEFA 

TES 

A: PILAR DÍA

A: Mª ELVIR

Mª CARM

JESÚS Á

Mª JOSÉ 

ALEJAND

Z (LUGO)
 24 27780 Fo
82.14 16 00  

O FERNÁNDE

STIAS ASTAND

ANTOS RODR

CARREIRA S

N RODRÍGUEZ

ÉN FERREIR

NÚÑEZ FER

MESA

RAMOS FRA

A REGO GONZ

ERNÁNDEZ P

LÓPEZ IGLE

OZA VILLAR

O BORRAJO C

SA PALMEIRO

SOBRADO FO

MON CANCIO

MESA

STINA EIJO S

FRANCO VEI

CABALEIRO 

AZ BUSTELO

RA ALONSO F

MEN FERNÁN

NGEL CARRA

FERNÁNDEZ
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materiais e út

normas de

roupa, non p

senvolva a 

ornada norm

cto. 

ñen que face

Cando en of

ao persoal d

as necesidad

festividade d

ecial de xorn

ecido no cará

rario de verá

oal laboral su

laboral e do 

indemnizaci

o interesado)

e flexibilidade

O citado marx

) 
oz (Lugo) 
 

de 7 días, 

E HORARIO

blécese en 35

a xornada 

efectivo o tem

tiles de traba

e seguridade

poderá super

súa activida

mal comezará

er garda ou

ficinas se es

dependente 

des compens

de Santa Rit

nada de traba

rácter xeral, 

án co respeto

uxeito ao réx

horario esta

ións económ

). 

e no horario 

xen de flexib

salvo supos

O 

5 horas sem

dunha paus

mpo que sex

allo. A mesm

e e hixiene.

rar os 10 min

ade en luga

á e rematará

u retén pola 

stableza xorn

do Concello

sarase con u

ta, como pat

allo. 

será de lun

o ao número

xime xeral, s

ablecido, com

micas (elecció

dun cuarto d

bilidade entén

stos derivad

manais que se

sa de trinta 

xa imprescind

ma considera

. En calque

nutos. 

ares de trab

á no lugar d

tarde, camb

nada festiva, 

o. Caso de 

un día de des

trona da Adm

s a venres 

o de horas lab

e vise obriga

mpensarásell

ón a xuízo da

de hora diario

ndese no prim

dos de situa

erán prestad

minutos, qu

dible para re

ación terá o t

er caso, o t

ballo non fix

de recollida 

biarán 7 hor

 será extens

non ser as

scanso ou, n

ministración 

de 08:00 a 

borables anu

ado a prestar

le con días d

a Alcaldía-

o, que haber

imeiro carto d

acións 

das de 

ue se 

coller, 

tempo 

tempo 

xo ou 

ou de 

ras de 

sible a 

í pola 

no seu 

local, 

15:00 

uais 

r 

de 

rá de 

de 
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e deberá ser

a do período 

o caso de qu

cindir dos se

vadamente ta

sexa posible 

strofe ou cala

o tempo do t

a, o traballad

a actividade e

ezará a partir

allo. 

s servizos qu

mos deberá c

CAPÍTULO II

Sen prexuízo

lación vixent

oal laboral, in

zas, vacación

ARTIGO 14.-

Poderán conc

Por ma

rais ininterrom

Por em

Por as

mulada que n

asuntos propi

As lice

pertenza o pe
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r recuperado

de descanso

ue sexa nece

us días de d

al eventualid

por correspo

amidade púb

traballo comp

dor atoparase

en Centros o

r do lugar de

ue polo súa e

contarse coa

I: VACACIÓ

o da adapta

te en materi

ncluído no á

ns e permiso

- LICENZAS 

cederse licen

atrimonio, o 

mpidos. 

mbarazo, nas

suntos propio

non poderá e

ios subordina

enzas por en

ersoal labora
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o á hora de s

o, previsto no

esario que un

descanso, se

dade, con 4 d

onderse con 

blica. 

putarase de 

e no seu pos

ou lugares iti

e recollida ou

especificidad

a previa cons

NS, PERMIS

ación automá

ria de vacac

ámbito de ap

os.  

nzas nos seg

persoal labo

s condicións 

os poderán 

exceder de t

arase, en tod

nfermidade fi

al. 

) 
oz (Lugo) 
 

saída, co me

o párrafo ant

n traballador

rá preciso qu

días de antela

situación de

modo que ta

sto de traballo

inerantes, o c

u reunión esta

de teñan turn

sulta coas or

SOS E LICE

ática que se

cións, permis

plicación do 

guintes caso

oral terá dere

e duración p

concederse 

tres meses c

do caso, ás n

fixaranse de 

smo tempo q

terior. 

r sometido a 

ue o Alcalde-

ación, salvo 

e imposible p

anto ó comen

o. Para os tr

conxunto da 

ablecida, tan

os especiais

rganizacións 

NCIAS  

e producirá 

sos e licenz

presente Co

s e condición

eito a unha li

previstas na l

licenzas se

cada dous a

necesidades

acordo co r

que o demor

xornada lab

-Presidente 

no suposto q

previsión ou c

nzo, como ó 

raballadores 

xornada nor

nto a entrada

s para a mod

sindicai 

en caso de

zas queda e

onvenio, o se

ns: 

icenza retrib

lexislación x

en retribución

anos, a conc

s do servizo. 

réxime da se

rado na entra

oral, deba 

comunique 

que este term

causas de 

final da xorn

que desemp

rmal de traba

a como á saí

dificación dos

e modificació

stablecido p

eguinte réxim

uída de vinte

xeral. 

n dunha dur

cesión de lic

 

eguridade so

ada a 

mino 

nada 

peñen 

allo 

ída do 

s 

ón da 

para o 

me de 

e días 

ración 

enzas 

ocial a 
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Poderá

tamente rela

rquico, deven

IGO 15.- VA

1. O persoal 

buida dun m

espondan pro

Así mesmo, 

díndose un 

ectivamente, 

Este dereito 

ervizo sinalad

2. Os período

ce de xaneir

pre que os co

zo. 

3. Aos efecto

dos, sen pre

4. No caso d

ermiso por 

miso por razó

odo alternativ

5. De produci

tuación no dí

6. O calenda

servizos, oído

O calendario 

non exista 

eses de terce

Recoñécese 

eferencia de 

res depende

7. Os permi
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án concede

acionadas c

ngando o per

CACIÓNS  

laboral terá

mes natural 

oporcionalme

terá dereito

día hábil m

 ata un total 

farase efecti

dos no parág

os vacaciona

ro do ano se

orresponden

os previstos

exuízo das ad

de que o per

parto, perm

ón da violen

vo.  

irse baixa co

ía previsto p

ario de vacac

os os órgano

anual poder

oposición fu

eiros no ámb

o dereito á e

elección de

entes ao seu 

isos de ma
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erse licenza

coa administ

rsoal laboral

á dereito, po

ou de vin

ente ao temp

o a un día 

máis ao cump

de vinte e se

ivo a partir d

grafo anterio

ais se disfruta

eguinte en p

ntes períodos

s no present

daptacións q

ríodo de vaca

miso por ado

ncia de xéne

on anteriorida

ara o comez

cións elabor

os de represe

rá ser modifi

undamentada

bito das quen

elección do p

e mulleres e 

coidado.  

aternidade, p

) 
oz (Lugo) 
 

s para a 

tración públi

l as retribució

r ano compl

te e dous 

po de servizo

hábil adicio

prir os vinte

eis días hábi

do ano natur

r.  

aràn de form

períodos mín

s vacacionais

te artigo, no

que se establ

acións coinc

opción ou ac

ero, a perso

ade ao come

zo destas, no

rarase anualm

entación do p

icado tras a 

a en razóns

ndas estable

período de v

homes con 

paternidade 

realización 

ca, previo in

óns básicas.

leto de servi

días hábile

os efectivos.

onal ao cum

e, vinte e cin

iles por ano n

ral seguinte 

ma obligatoria

nimos de cin

s sexan com

on se consid

lezan para o

cida co perm

collemento, 

oa interesad

ezo das vaca

on comezará

mente, ténd

persoal.  

solicitude do

s obxectivas

cidas.  

vacacións a f

fillas ou fillo

e lactación

de estudos

nforme favo

  

izos, a goza

s anuais, o

mprir quince 

nco e trinta 

natural.  

ao do cump

a dentro do a

co días háb

mpatibles coa

derarán como

s horarios es

miso previsto 

permiso por

da terá derei

acións progra

n a computa

dose en cont

os interesado

s do servizo

favor das mu

os menores 

n, así como

s sobre ma

orable do su

ar dunha vac

ou aos días

anos de se

anos de se

primento dos

ano natural e

biles consecu

as necesidad

o días hábil

speciais.  

para os sup

r paternidad

ito á fixación

amadas e pe

arse como ta

ta as necesid

os, a condici

o e non afe

ulleres xestan

de doce an

o os período

aterias 

uperior 

cación 

s que 

ervizo, 

ervizo, 

s anos 

e ata o 

utivos, 

des do 

les os 

postos 

de, ou 

n dun 

ersistir 

les.  

dades 

ión de 

ecte a 

ntes e 

nos ou 

os de 
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pacidade tem

ogo da finaliz

8. As vacació

o no transcu

declarado 

do ou compl

ARTIGO 16.-

Concederans

a. Polo falece

onsanguinida

Cando se tra

ndo grao de

so prodúzas

idade.  

b. Por traslad

se hai cam

bros, o perm

c. Para realiz

termos lega

cal para cad

s sindicais, to

aria Mixta, e 

d. Para conco

úa celebració

ecto diso. 

e. Por lactaci

de ausenci

tituírse por u

unha hora ao

un ou outro d

gualmente, 

mule en xor

ndose aprov
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mporal deriva

zación do an

óns non pode

urso do ano p

en situación

letado o goce

- PERMISOS

se permisos p

emento, acci

ade ou afinid

ate do falece

e consanguin

se na mesm

do de domici

mbio de local

miso será de 

zar funcións 

almente esta

da un dos me

odas aquela

todas aquel

orrer a exam

ón, debendo 

ión dun fillo 

ia do trabal

unha redución

o comezo ou

dos proxenito

poderá sub

rnadas comp

veitar, en am
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ados do emb

o natural ao 

erán ser com

prodúzase a

n de excede

e do período

S 

polas seguin

idente ou en

dade, sete día

emento, acc

nidade ou afi

ma localidad

ilio sen camb

lidade. Se a

dous días se

sindicais, de

ablecidos. F

embro do co

s que se inv

las que se re

mes finais e d

solicitarse c

ou filla men

llo, que pod

n da xornada

u final da xorn

ores, no caso

stituírse o 

pletas o tem

mbos os caso

) 
oz (Lugo) 
 

barazo, pode

que aquelas

mpensadas e

a extinción da

encia ou su

o vacacional. 

ntes causas x

nfermidade g

as hábiles. 

cidente ou e

inidade, o pe

de e de cat

bio de reside

a unidade fa

en cambio de

e formación 

Fíxanse 20 h

omité de em

verten en reu

ealicen por in

demais prob

con 48 horas 

or de doce m

derá dividir 

a normal en 

nada. Este d

o de que amb

tempo de la

mpo corresp

os, en calque

erán acumula

s correspond

en metálico n

a relación de

spensión de

 

xustificadas: 

grave dun fa

enfermidade 

ermiso será 

tro días háb

encia, un día

amiliar está 

e localidade 

sindical ou d

horas as m

mpresa. Non 

unións da Me

niciativa do p

as definitiva

de antelació

meses, a tra

en dúas fra

media hora 

dereito poder

bos traballen

actación po

pondente, o

era momento

arse ao perío

dan.  

nin en todo, n

e emprego c

e funcións e

 

miliar dentro

grave dun f

de dous día

biles cando 

a na mesma 

composta p

e de catro se

de represen

mensuais de 

terán compu

esa de Nego

ropio concel

s de aptitude

ón e presenta

aballadora te

accións. Est

ao comezo e

rá ser exercid

n. 

r un permis

ou por un c

o, despois do

odo de vaca

nin en parte,

co traballado

e aínda non

o do primeiro

familiar dent

as hábiles ca

sexa en d

localidade e

por dúas ou

e existe cam

tación do pe

libre dispo

utadas como

ociación, Com

llo. 

e, durante os

arse o xustif

erá dereito a

te dereito p

e final da xor

do indistintam

so retribuído

crédito de h

o goce do pe

acións, 

 salvo 

or/a ou 

n teña 

o grao 

tro do 

ando o 

distinta 

e dous 

u máis 

mbio.  

ersoal, 

osición 

o tales 

misión 

s días 

ficante 

a unha 

poderá 

rnada, 

mente 

o que 

horas, 

ermiso 
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aternidade.  

A cantidade d

se tería dere

ncia.  

Este permiso

Nos supostos

desde a reso

. Por nacem

italizados a 

nte un máxim

n dereito a re

orcional das 

g. Por razóns

or de doce a

apacidade qu

ou un medio

Terá o mesm

iar ata o se

dente ou enfe

h. As traballa

xames prena

tica e previa 

allo.  

 As traballa

ida polo tem

sidade de re

rmiso será de

 Para acom

mentos de fe

oal laboral t

cicio que os p

k. Nos supos

ión de afe

ivientes, e p

buído, cuxa d
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de horas incl

ito se se disp

o incrementar

s de adopció

olución xudici

mento de fillo

continuación

imo de dúas

educir a súa x

súas retribuc

s de garda 

anos, unha p

ue non dese

o da xornada

mo dereito o

egundo grao

ermidade, no

adoras emba

atais e técn

xustificación

adoras terán 

mpo necesa

ealización de

e dous días. 

mpañar ao s

ecundación a

terá dereito 

previstos par

stos de accid

ectividade, f

para atende

duración máx
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luídas no cré

puxese do p

rase proporc

ón ou acolle

ial ou admin

s prematuro

n do parto, 

s horas diar

xornada de 

cións. 

legal, cando

persoa maior

empeñe acti

a de traballo,

o persoal lab

o de consan

on poida vale

arazadas terá

nicas de prep

n da necesid

dereito a un

ario para a 

entro da xorn

seu cónxuxe

asistida, exa

a un perm

ra estes perm

dente ou en

familiares e

r ao seu co

xima será de

) 
oz (Lugo) 
 

édito será o r

ermiso de la

cionalmente n

emento, este

istrativa de a

s ou que po

o traballado

rias, percibin

traballo ata u

o o persoal 

r que requira

ividade retrib

, coa diminuc

boral que pre

nguinidade o

erse en por s

án dereito a 

paración ao

dade de realiz

n permiso re

súa práctic

nada de trab

e ou parella

ames prenat

miso retribuíd

misos.  

fermidade m

en primeiro 

oidado, o pe

e trinta días 

resultado de 

actación na s

nos casos de

e dereito com

adopción ou 

r calquera o

or/a terá der

ndo as retrib

un máximo d

laboral teña

a especial de

buída, terá 

ción proporc

recise encarg

ou afinidade

si e non dese

ausentarse 

o parto polo 

zación das m

etribuído para

ca, con avis

ballo. Se fose

a en análog

tais e técnica

do en idénti

moi grave do

grao, acol

ersoal labor

naturais. Ca

contabilizar 

súa modalida

e parto múltip

mputarase d

acollemento

utra causa d

reito a ausen

bucións ínteg

de dúas hora

a ao coidad

edicación ou

dereito a un

cional das sú

garse do co

e que, por 

empeñe activ

do traballo p

tempo nece

mesmas den

ra tratamento

so previo e

e necesario o

ga relación d

as de prepar

icos termos 

o cónxuxe, p

llidos/acollida

ral terá dere

ada accident

r o total de ho

ade dunha ho

iple.  

durante o pri

o. 

deban perma

ntarse do tr

gras. Así me

as, coa dimin

do directo a 

u unha perso

nha redución

as retribució

oidado direct

razóns de i

vidade retribu

para a realiz

esario para 

ntro da xorna

os de fecund

e xustificació

o desprazam

de afectivida

ración ao pa

e condición

parella en an

as ou fam

eito a un pe

te ou enferm

oras a 

ora de 

rimeiro 

anecer 

raballo 

esmo, 

nución 

algún 

oa con 

n dun 

óns.  

to dun 

idade, 

uída.  

zación 

a súa 

ada de 

dación 

ón da 

mento, 

ade a 

arto, o 

ns de 

náloga 

miliares 

ermiso 

midade 



 

 

 

     

 C
  A
  T

xerar

xeito 

l.

derei

razón

excep

máxim

S

desta

dun m

m

traba

que n

e con

n

fillos 

xustif

2

inesc

famili

3

perso

derei

nun d

C

decem

4

a

perm

cada 

da tra

de fa

parte

N

desca

CONCELL
Avd. Álvaro C
Tlf: 982.14 00

rá un único p

separado ou

 Por ser pre

ito a solicitar

ns de enferm

pcionais e a

mo de dous 

Se houbese 

a redución p

mes ou, no s

m. Para acudi

allo, os/as tra

non se poida

nsulta. 

n. O persoal 

e fillas e as

ficación da n

2. Poderá co

cusable de ca

iar e laboral,

3. Poderá di

oais sen xus

ito ao goce d

día adicional 

Cando non s

mbro do ano

4. En todo ca

a. Permiso p

miso ampliara

fillo a partir 

aballadora se

alecemento d

e que reste do

No entanto o 

anso obrigat
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permiso, que

u acumulada

eciso atende

r unha reduc

midade moi g

atendendo á

meses.  

máis dun tit

poderá prorra

seu caso, o d

ir a consultas

aballadores/a

a acudir fóra 

laboral terá 

s persoas m

necesidade d

oncederse pe

arácter públi

 debendo ac

isporse de a

stificación, at

de dous días 

por cada trie

sexa posible

o en curso , p

aso, concede

por parto: te

ase en dúas 

do segundo

empre que s

da nai, o out

o permiso.  

anterior, e s

torio para a 
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e, dentro da

a.  

er ao coidad

ción de ata o

grave e polo p

á extrema g

tular deste d

atearase ent

de dous mese

s, tratamento

as terán dere

da xornada 

dereito a a

maiores ao s

de realización

ermiso polo 

ico ou persoa

creditarse do

ata nove día

tendendo se

adicionais a

enio (bienio) 

e o disfrute d

poderase dis

eranse os per

erá unha du

semanas má
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seis semanas
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sen prexuízo

nai, no cas
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a duración m
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prazo máxim

gravidade da

dereito polo 
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laboral, deb
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tempo indis
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ocumentalme

as ao ano, c

empre ás ne

ao cumprir o 

cumprido a 
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sfrutar durant

rmisos segui

uración de d

áis no supos

tos de parto 

s sexan inme

or poderá fac

o das seis se

so de que am

máxima de tri

ar de primeir

ornada labora

mo dun mes, 

a enfermidad
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olo tempo n

xornada de tr
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eres relacion

ente o motivo
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sexto trienio
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te o mes de 
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sto de discap
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ediatamente 
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manas inme
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inta días, po

ro grao, o pe

al, con carác

prorrogable 

de padecida

o causante, 
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o médico dur

mpo necesar
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o e tempo inv
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es da finaliz
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ediatas poste

oxenitores tr
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en circunsta
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rante a xorna

rio, a condici

artes de asis

sións médica

on aviso pre
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onciliación d
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miso para as

Así mesmo, t

ue se increme
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ano seguinte.

terrompidas.

fillo ou filla, 

tribuirase a o

ao parto. En
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al terá 

do, por 

ancias 

eríodo 

e goce 
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arse o períod
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do prazo con

emento ou a 

caso un mes

que ambos 

e poderán g

e goce simul
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nso por mate

ninterrompida

a co da nai. 

cedido, aínd

en situación d

ltáneo de pe

nas ou das q

gozarse a x
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maturo e na

lizado a con

e hospitalizad

rmiso poder

ou acolleme

seis semana

e discapacid

tos de adopc

tarase a elec

partir da res

smo menor 

os proxenit

gozalo de fo

ltáneo de pe

nas ou das qu

do menor ado

gozarse a x

ítano, e nos 
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e duración, e

do gozarse d
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a do período

O outro prox

da que no mo
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eríodos de de
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xornada com
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as ininterrom

dade do men

ción ou acolle
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solución xudi

poida dar d
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eríodos de de

ue correspon

optado ou ac

xornada com
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collemento in

e durante est

de forma frac

derá optar po

o de descans

xenitor pode

omento prev

dade tempora

escanso, a s

ndan en cas

mpleta ou 

regulamenta

que, por calq

 parto, este 

imo de trece

ar nos curso

preadoptivo 

mpidas. Este 

or adoptado

emento múlt

oral, a partir

icial pola que

dereito a va

en, o permis

ánea ou su

escanso, a s

ndan en cas

collido.  

mpleta ou 

regulamenta

proxenitores 

nternacional,

te período pe

ccionada, se

or que o outr

so posterior 

rá seguir go

visto para a r

al. 

suma dos me

so de discapa
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ariamente se

quera outra 
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como perma
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ao país de o
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ro proxenitor
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esmos non p

acidade do f
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anente ou s

mpliarase en

e por cada 

n administrati

úa a adopción

os de goce 

ase a opció

mpre en per
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ón ou acollem

parcial, cand

e determinen

orixe do ado

eito, ademais

exclusivamen

on se super

r goce 

exa de 

ermiso 

ión da 

poderá 

fillo ou 

do as 
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n dúas 

fillo, a 

iva ou 

n, sen 

deste 
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optado 
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permiso de a

vandito pará

nte ou simp

se constitúa 

rmiso poder

n ou acollem

n os que a

Galicia, deb

de polo nace

ve días natur

u xudicial de

so de parto, 

ión ou acolle
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postos segui
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de paternidad
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acollement
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egra de devan
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oceso de nul
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to simple un
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proxenitores 
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en períodos
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ores que fix

collemento t

seu posto de

ce do permis

idesen ter de

or razón de v

al víctima da

o tempo e n

aúde, segund

o persoal la

ereito á asis

orcional da r

orario, da ap
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trimonio de m

las a nai bio

os neste apa

apartados a

mo de serviz

micos do pe

rante os per

, o dereito a

do permiso. 
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terán dereito

e traballo no
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ereito durante

violencia de 

a violencia d
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do proceda.
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stencia socia
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artado. 

a), b) e c), o 
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al integral, 
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peño das fun
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á redución

empo de trab
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dadáns teñen

e igualdade, 

ue se aprob
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mesmos term

Z (LUGO)
 24 27780 Fo
82.14 16 00  

ROVISIÓN E

E PROVISIÓ

n dereito ao 

mérito e cap

ba o Estatut

nará ao seu 

nstitucionais 

convocatoria

profesionalid

discrecionali

e o contido 

exuízo da ob

s procesos se

de española,

o emprego p
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zaseis anos
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o mediante 

u dos órgano
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N 
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antes exp
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dos proceso
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dos Emprega
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outro Estado
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e. Posuír

ARTIGO 19.-

Aplicaranse n
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rtos por pe
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Na oferta de 

rve a persoa

minación e c
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esixida.  

DE EMPREG

emprego púb

otados pres

Concello, con

Negociación, 

úblico deberá

svalía de ac

as das praza

S CON DISC

público rese

entre perso

artigo 1 da

nación e acc

procesos s

ño das tarefa
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s medidas p
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n serán cole
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O PÚBLICO

blico os segu

supostariame
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á figurar o nú

cordo co disp

as. 

CAPACIDAD

ervarase unh

oas con disc

a Lei 51/200

esibilidade u

selectivos e 

fas, de modo

ministración 

precisas par

so selectivo 

ecesidades d

CCIÓN.  

exiados e a

lidade dos s

nación polític

rganos de se

ción será s

conta de nin

O. 

uintes criterio

ente, que no

oferta de 

se, ao que d

úmero porcen

posto no art

DE 

ha cota non i

capacidade, 

03, de 2 de

universal das

acrediten 

o que progre

Pública.  

ra establece

e, unha vez

das persoas c

a súa compo

seus membro

ca, os funci

elección.  

sempre a tít

nguén.  

os: 

on sexan su

emprego p

dispoña a Le

ntual que a l

tigo seguinte

inferior ao cin

considerand

e decembro, 

s persoas co

a súa dis

esivamente s

er as adapta

z superado d

con discapac

osición debe

os, e tendera

ionarios inte

tulo individu

usceptibles d

úblico, unha

ei de Orzam

lexislación v

e, especifica

nco por cent

do como tal

de igualdad

on discapaci

scapacidade 

se alcance o

acións e ax

devandito pro

cidade.  

erá axustars

ase, así mes

erinos e o pe

ual, non pod

de ser 

a vez 

mentos 

vixente 

ndo a 

to das 
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de de 

idade, 
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oceso, 
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ersoal 
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ARTIGO 22.-

s procesos s

stablecido pa

P e demais n

Os órganos 

tunidades en

2. Os sistem

ición, ou con

3. Os proce

as a supera

ocados, inc

robas poderá

rantes, expre

sión de habi

eu caso, na s

4. Os proces

ración de m

uación propo

eso selectivo

5. Para aseg

rán complet

cular polos 

mente poder

6. A efectos d

ga e garantir

Administració

brigación de 

determina o 

cen para o a

cemento do 

7. Os órgano

ero superior 

ia 
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- SISTEMAS

selectivos ter

ara a promoc

normativa de

de selecci

ntre sexos. 

mas selectiv

ncurso de val

edementos d

rar e a ade

cluíndo, no

án consistir n

esados de fo

ilidades e de

superación d

sos selectivo

méritos dos 

orcionada qu

o.  

gurar a obxe

tarse coa su

candidatos, 

rán esixirse r

de dar cump

r o dereito do

ón pública no

promover o

artigo 6.3 d

acceso a pr

idioma galeg

os de selec

de aprobad
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S SELECTIVO

rán carácter 

ción interna 

e aplicación. 

ión velarán 

vos de pers

loración de m

de selección 

ecuación ao

o seu cas

na comproba

orma oral ou 

estrezas, na

de probas físi

s que inclúa

aspirantes 

ue non determ

ectividade e 

uperación de

con proba

recoñeceme

primento á no

os administra

o ámbito da 

o uso normal

da Lei de No

razas de per

go 

cción non po

dos ao de p

) 
oz (Lugo) 
 

VOS.  

aberto e gar

e das medid

polo cump

soal laboral 

méritos. 

coidarán es

o desempeñ

so, as pro

ación dos co

escrita, na r

 comprobaci

icas.  

an, ademais 

só poderán

rminará, en n

a racionalid

e cursos, d

s psicotécn

ntos médico

ormalización

ados ao uso

Comunidade

l do galego p

ormalización 

rsoal laboral

oderán prop

prazas conv

rantirán a lib

das de discrim

primento do

fixo serán 

specialmente

ño das tare

obas prácti

oñecementos

realización d

ión do domin

das precept

n outorgar a

ningún caso,

dade dos pr

e períodos 

icas ou coa

s. 

n do idioma g

o da lingua p

e Autónoma 

por parte do

Lingüística 

l deste Con

or o acceso

vocadas, exc

bre concorren

minación po

o principio 

os de opo

e a conexió

efas dos po

ticas que 

s e a capacid

de exercicios

inio de lingua

tivas probas 

a devandita 

 por si mesm

rocesos sele

de prácticas

a realización

galego na Ad

propia de Ga

de Galicia, e

os poderes p

nas probas 

cello, terá q

o á condició

cepto cando 

ncia, sen pre

sitiva previst

de igualdad

osición, conc

n entre o tip

ostos de tr

sexan pre

dade analític

s que demos

as estranxei

de capacida

valoración 

ma o resulta

ectivos, as p

s, coa expo

n de entrev

dministración

licia nas rela

e en cumprim

públicos de G

selectivas q

que demostr

ón de labora

así o prev

convoca

exuízo 

tas no 

de de 

curso-

po de 

raballo 

ecisas.  

ca dos 

stren a 

iras e, 

ade, a 

unha 

ado do 

probas 

osición 

vistas. 

n local 

acións 

mento 

Galicia 

que se 

rase o 

al dun 

vexa a 

atoria.  
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IGO 23.- PR
SOAL LABO

1. A provisi

edementos d

ue determine

2. Tamén se

lidade previs

As bases e 

ados e, en to

mesmo, no B

mbito provinc

1. O posto q

2. Os requis

3. O prazo 

hábiles, cont

4. Baremo.-

o tales: 

 A

uera que fose

 C

osto ó que as

 T

rior ou com

óns propias
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 C
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 P

neidade para
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RINCIPIOS E
ORAL FIXO 

ión de post

de concurso 

en as relación

erán de ap

stos na norm

convocatori

odo caso, no

oletín Oficial

cial. As base

que se convo

sitos esixidos

de presenta

tados a parti

- Méritos (pa

Antigüidade n

e o seu carác

Cursos de fo

spira). 

Titulacións ac

mplementarias

s do posto 

s funcións pr

Coñecemento

Poderase inc

a o desempe

No caso de e

ior puntuació
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lo de Foz p
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E PROCED

tos de trab

e de libre d

ns de postos

plicación ao 

mativa de func

rias serán p

o taboleiro do

l da Provinci

es conterán n

oca. 

s para o seu 

ación de soli

ir da súa pub

ara a fase d

no desempe

cter. 

ormación e p

cadémicas s

s das que s

de traballo

ropias do po

o do idioma 

cluír asi mesm

eño do posto

empate, terá

ón polo apart

promoverá p

) 
oz (Lugo) 
 

DEMENTOS 

ballo no Co

designación c

s de traballo 

Concello d

ción pública 

publicadas a

o Consistoria

ia de Lugo, o

necesariame

desempeño

icitudes, que

blicación. 

de concurso

eño de posto

perfeccionam

superiores, e

se esixen p

o e outras 

osto. 

galego en ni

mo unha ent

o de traballo q

á preferencia

tado primeiro

procedement

PARA A P

oncello de 

con convoca

en atención 

de Foz outr

aplicable ás 

a través dos

al. O anuncio

ou no seu ca

nte: 

o. 

e en ningún 

o de méritos

os de trabal

mento (relacio

excluíndo as 

para o acces

homologad

iveis superio
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que se conv

a para que ll
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PROVISIÓN 

Foz levaras

atoria pública

á natureza d

ros sistemas

entidades lo

s medios q

o da convoc

aso, nun xorn

caso poderá

s cando proc

llo na Admin

onados semp

que serviron

so ó grupo 

das por org

ores ao esixid

test psicoté

voca para a s

le sexa adxu

istir o empate

onarización 

DE POSTO

se a cabo 
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dás súas fun

s de provis

ocais.  

que resulten 
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nal, cando m

á ser inferior

ceda) avalia
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pre coas fun
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ficiais, 

acceso 

valorar 

n. 

osto ó 

rencia 

adores 



 

 

 

     

 C
  A
  T

labor

norm

A

P

posto

O

segun

previo

conta

volun

conse

super

posto

pode

 

C

A

O

do Es

A

E

Segu

E

xubila

1/199

Socia

Lei 7/

 

 

CONCELL
Avd. Álvaro C
Tlf: 982.14 00

rais nos term

mativa de des

ARTIGO 24.-

Por razóns d

o de traballo 

O Concello, 

nda activida

o informe do

a a idade e

ntarios.Recoñ

ervando as 

rior a 55 an

o de traballo

ndo permane

CAPÍTULO II

ARTIGO 25. 

O contrato de

statuto dos T

ARTIGO 26. X

En materia de

uridade Socia

En particular

ación parcia

94, do 20 de

al e demais n

/2007 de 12 
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mos e condic

senvolvemen

- POSTOS D

da saúde ou 

adecuado a 

a proposta 

de nos serv

os servizos 

e o estado 

ñecese a po

súas retribu

nos ou minú

o e que así 

ecer nesta s

I. EXTINCIÓ

EXTINCIÓN

e traballo fixo

Traballadores

XUBILACIÓ

e xubilación 

al que lle res

r, os trabal

al e xubilació

e xuño, polo

nomativa apl

de abril do E
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ción fixados

nto. 

DE TRABALL

idade os tra

súa condició

da Comisión

vizos que cu

médicos es

físico do 

osibilidade de

ucións integra

úsvalia recoñ

í o solicite. 

situación unh

N DO CONT

N DO CONTR

o ou tempora

s. 

ÓN 

do persoal l

sulte de aplic

lladores/as d

ón anticipad

o que se ap

licable ao pe

Estatuto Bás

) 
oz (Lugo) 
 

s no Estatuto

LO DE SEGU

aballadores/a

ón. 

n Paritaria M

brirá o perso

specializados

traballador/a

e obtar a un

as, ós traba

ñecida que o

Sempre que

ha vez cumpr

TRATO DE T

RATO DE TR

al extinguiras

laboral estar

ación. 

do Concello

da nos termo

roba o Text

ersoal labora

ico do Empre

o Básico do 

UNDA ACTI

as poderán p

Mixta, poderá

oal adscrito 

s se se con

a. En todo 

 posto de tra

lladores mun

o incapacite

e exista disp

ran 65 anos 

TRABALLO

RABALLO 

se nos supo

rase ao dispo

o poderán o

os previstos

to Refundido

al ao servizo 

regado Públic

Empregado

IVIDADE 

prestar os se

á crear post

ó propio se
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 para o des
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das Corpora
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o Público e 
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tos de traba
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bilarse. 
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acións Locais

a súa 
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ual ou 

nto do 
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TÍTULO V.- F

ARTIGO 2

FESIONAL. 

A.- PROMOC

O persoal te

émicos ou pr

B.- CURSOS

O Concello p

rtición de cu

ro da xornada

De tódalas co

istintos centr

delegados. 

O persoal qu

do á Alcaldía

Para a asist

rización da A

mentaria e a

ícula e os g

mente estab

C.- GARANT

O/a Alcalde/s

resa garant

tunidades no

iva previstas

dade efectiva

O DE FOZ
 Cunqueiro, 2
0 27 Fax: 98

FORMACIÓN

27.- FORM

CIÓN E ESPE

erá dereito 

rofesionais e

S DE FORMA

promoverá a

ursiños de ca

a laboral. 

omunicación

ros de traba

ue desexe a

a. 

tencia a cur

Alcaldía que

a necesarida

gastos de d

lecida. 

TÍA DE IGUAL

sa ou Conce

tirán que s

o acceso ós 

s pola lexisla

a entre home
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N E CAPACI

MACIÓN, 

ECIALIZACI

a ver facil

e realizar cur

ACIÓN: 

a capacitació

apacitación p

s de impartic

allo, co obxe

asistir a alg

rsos será n

e deberá va

ade e conven

desprazamen

LDADE DE O

lleiro/a Dele

se respecte 

curso de fo

ción vixente 

es e mulleres
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oz (Lugo) 
 

ITACIÓN PR

PERFECCI

ÓN PROFES

litada a rea

rsos de perfe

ón profesion

profesional, 

ción de cursi

ecto dunha m

gún destes c

necesaria a 

alorar as ne

niencia do c

nto, así com

OPORTUNID

gado/a de p

en todo m

ormación, sen

para promov

s e conciliac

ROFESIONA

IONAMENTO

SIONAL. 

alización de 

eccionament

nal de perso

que de espe

iños recibida

máis ampla 

cursos debe

conformidad

ecesidades d

curso de form

mo as dietas

DADES: 

ersoal deste

momento o 

n prexuízo d

ver a realiza

ción da vida f

AL 

O E ES

estudios p

o profesiona

oal ó seu se

ecialización, 

as no Concel

difusión entr

erá solicitalo 

de do Xefe 

do servicio, 

mación. O C

s por manut

e Concello xu

principio d

das accións 

ción efectiva

familiar e lab

SPECIALIZA

para obter 

al. 

ervizo media

a de ser po

llo darase tra

tre o persoal

mediante e

de Servizo

a disponibi

Concello abo

tención na c

unto co Com

de igualdad

de discrimin

a dos princip

boral. 

ACIÓN 

títulos 

ante a 

osible, 

aslado 

l e os 

escrito 

o, e a 

ilidade 

oará a 

contía 

mité de 

de de 
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ios de 
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TÍTULO VI. S

CAPÍTULO I.

ARTIGO 28.-

O persoal lab

ilarase na c

onario/a do C

ARTIGO 29.-

En virtude d

ación deste C

Retribucións

ordinarias, fi

o de titulació

Retribucións

e destino, o 

ratificacións p

Todas as retr

que correspo

ARTIGO 30.-

O importe do

o de titulació

oal laboral. 

ARTIGO 31.-

A antigüidade

O bienio con

servizos nes

ómicos dend
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SISTEMA RE

.- SISTEMA 

- PRINCIPIO

boral do Con

ontía das sú

Concello. 

- ESTRUCTU

da asimilació

Convenio Co

s Básicas: e

fixadas polas

n ao que se 

s complemen

complemen

por servizos 

ribucións qu

onda sen qu

- SOLDO BA

o soldo base 

ón que se co

- ANTIGÜIDA

e do persoal 

siste nunha 

ste Concell

de o primeiro
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ETRIBUTIVO

RETRIBUTI

OS XERAIS.

ncello de Fo

úas retribuci

URA RETRIB

ón que se 

olectivo, a es

estas retribuc

s Leis de Orz

atope asimil

ntarias: estas

to equivalen

extraordinar

e perciba ca

e poidan efe

ASE. 

será o equiv

orresponda 

ADE. 

laboral deve

cantidade ig

lo nunha d

o día do mes 

) 
oz (Lugo) 
 

O E MELLOR

IVO. 

oz, por medio

ións totais e

BUTIVA. 

recoñece a

structura retri

cións compr

zamentos ap

lado o trabal

s retribucións

nte ao espec

rios fora da x

ada traballad

ectuarse pago

valente ao e

cos cinco gr

engarase por

gual para ca

determinada 

seguinte a a

RAS SOCIAI

o da RPT no

e na súa est

 todo o pe

ributiva do me

renden soldo

probadas an

llador. 

s comprende

cífico, o comp

xornada labo

dor recolleran

os fora deste

stablecido p

rupos profes

r bienios seg

ada grupo pr

categoría 

aquel en que

IS E ASISTE

o momento e

tructura retri

ersoal incluíd

esmo será a

o base, anti

ualmente co

en o complem

plemento de

oral. 

nse unicame

e documento

ara o persoa

sionais nos q

gundo tabla a

rofesional po

profesional,

e se perfeccio

ENCIA XURÍ

en que se a

ibutiva ao pe

do no ámbi

a seguinte: 

igüidade e p

orrespondent

mento equiva

e productivid

ente na nómi

o. 

al funcionario

que se clasi

anexa 

or cada dous

 e terá e

one. 

ÍDICA 

aprobe 

ersoal 

ito de 

pagas 

tes ao 

alente 

dade e 

ina do 

o/a do 

ifica o 

s anos 

fectos 
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Se un traball

ficación, terá

Cando un tr

ión de temp

o. 

ARTIGO 32.-

As pagas ex

ngaranse o d

ARTIGO 33.-

Constitúe a 

allador  pola p

a categoría 

nvolvemento

Serán de ap

blecidos para

As cantidade

nte por acor

ción de Posto

ARTIGO 34.-

Este complem

ca, respons

rminados pos

gosidade, noc

As cantidade

nte por acor

ción de Posto
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lador/a pres

á dereito a se

raballador/a 

po transcorri

- PAGAS EX

xtraordinaria

día primeiro 

- COMPLEM

retribución 

progresión a

profesional 

o das tarefas

plicación ao 

a os funciona

es a percibir p

rdo do Plen

os de Trabal

- COMPLEM

mento, de ve

sabilidade, d

stos de traba
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rdo do Plen

os de Trabal
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sta servizos 

eguir percibin

cambia de 

rida consider

XTRAORDIN

s, que será

dos meses d

MENTO EQUI

de vencem

alcanzada de

e o grao de

s encomenda

persoal lab

arios. 

por este con

no da Corpo

llo. 

MENTO EQUI

encemento m

dedicación, 

allo ou as co

etc...). 

por este con

no da Corpo

llo. 

) 
oz (Lugo) 
 

sucesivamen

ndo os bienio

grupo profe

rarase como

NARIAS. 

án dúas ao 

de xuño e de

IVALENTE A

mento mens

entro do siste

e complexid

adas. 

oral os mes

ncepto son a

oración, med

IVALENTE A

mensual, ten 

incompatibi

ndicións en 
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esentantes d

nizacións sin

A Mesa Xera

al do Orzame

As negociació
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Os órganos d

a. Recibir

olución das 

ramas de me
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lacións e im
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mados para 

xercitar as ac

s.  

ESENTATIV

ercicio da sú

dencias da sú

ondentes uni

e os/as re

ez ó ano, ant

a fe. 
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s das 

bación 

DOS 

rentes 

ente e 

al das 

os de 

rio de 

aballo, 

ccións 

edidas 

os, os 

tiva ou 

va das 

en que 

dentro 



 

 

 

     

 C
  A
  T

dos h

co dis

b

sindic

c

mem

prexu

d

traba

20 ho

e

proce

dos c

f.

mand

excep

2

prom

3

asunt

expira

Admi

dos q

 

A

E

- 

- 

ao 33

A

do no

A

ao em

CONCELL
Avd. Álvaro C
Tlf: 982.14 00

horarios habi
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b. A distr
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créditos hora

. Non se
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O Concello a

ñecemento m

ARTIGO 54.-
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ARTIGO 55.-

En canto ao
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gatorio, a tod

iran. Á marxe
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de Foz facilita

do o persoa

e da roupa d

o Concello e

alladores de
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TÍTULO X. R

ARTIGO 59.-

1. O persoal 
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ica estatal ou
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inistración ou
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3. Cando da

ados de crim
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CIPLINARIO

ABILIDADE 

Concello de 
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odifique.  

outros á reali

responsabilid

sabilidade o 

ndo de deva

STADE DISC

nariamente a
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e puidese de

se de acordo 

tipicidade 

do persoal la

das disposic

infractor. 

e, aplicable 
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s súas funció

erivarse de ta

cos seguinte
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eciñanza, sex

so por razón 

ción sexual e

ndono do ser

en encomend

dopción de 

u aos cidadá
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