MÉRCORES, 13 DE MARZO DE 2019

N.º 060

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO
TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
O Concello de Ourol solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía do rego da Presa. O
presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do
Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.64713

O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de
publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas
reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Ourol ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda
da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o
desexe.
Lugo, 6 de marzo de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral
R. 0672

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO.
Anuncio
Resolución do 20 de febreiro de 2019 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información
pública a petición de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no
concello de Viveiro. (Expediente IN407A 2018/ 8700-AT)
Para os efectos previstos na Lei 24/2013 do 26 de decembro (BOE nº. 310) do sector eléctrico, e no título VII do
Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,(BOE nº. 310) polo que se regulan as actividades de transporte,
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía
eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción da
instalación eléctrica que se describe:
- Solicitante: VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
- Domicilio Social: r/ Isabel Torres, 25-PCTCAN, 39011 Santander
- Denominación: ampliación SE Boimente 132 kv- nova posición de liña 132 kv
- Situación: concello de Viveiro
- Características Técnicas:
Consiste a ampliación da subestación de Boimente na equipación dunha nova posción de liña de 132kV equipada
con aparamenta convencional.
A composición de posición de liña esta formada por:


2 seccionadores tripolares de illamento de barras.



1 interruptor de potencia tripolar.



3 transformadores de intensidade.
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As obras solicitadas consisten na instalación de alumeado público na área recreativa de Santa Eulalia de Merille,
no concello de Ourol (Lugo). Afecta á zona de policía e cruza o rego da Presa nunha zona que se atopa
encanada.
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1 seccionador de liña tripolar con cuchillas de posta a terra.



3 autoválvulas de protección.



3 transformadores de tensión de liña inductivos.



2 illadores soporte para embarrado secundario.
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Instálase tamén un armario de mando, control e protección para a nova posición de liña de 132kV.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o proxecto e presentar as
súas alegacións, nesta xefatura territorial, sita na Rolda da Muralla nº. 70 baixo 2- Lugo, no prazo de vinte días a
partir do seguinte ao da última publicación desta resolución.
A xefa territorial, Pilar Fernández López
R. 0673

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio
CONVENIOS COLECTIVOS

PRIMEIRO: Ordenar a inscrición do citado acordo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, así como o
seu depósito.
SEGUNDO: Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Lugo, 1 de marzo de 2019 .- A xefa territorial, Pilar Fernández López
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA A INDUSTRIA DE EBANISTERIA E AFINS DA PROVINCIA DE LUGO
CAPÍTULO I.- EXTENSIÓN E ÁMBITO DO CONVENIO
ARTIGO 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: O presente Convenio será de aplicación a tódalas empresas da provincia
de Lugo, establecidas ou que se establezan no futuro, que rexéndose polo IV Convenio Colectivo Estatal para as
Industrias da Madeira publicado no BOE de 27 de novembro de 2012 e tendo os seus centros de traballo na
provincia, teñan o seu servicio traballadores encadrados nas actividades de ebanistería, mobles curvados,
fábricas de mobles en serie, carpintería e carpintería mecánica, envases e embalaxes, brochas, cepillos, pinceis e
vasoiras, almacéns de madeira e tapicerías, fábricas de cadaleitos, carpintería de ribeira e demais actividades de
2ª transformación da madeira previstas no Anexo I do IV Convenio Colectivo Estatal para as Industrias da
Madeira. As condicións pactadas neste convenio teñen o carácter de mínimas obrigadas.
ARTIGO 2º.- VIXENCIA E DURACIÓN: O presente Convenio terá vixencia dende o 1 de xaneiro de 2014 ata o 31
de decembro de 2021, con independencia da data de publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
ARTIGO 3º.- CONDICIÓNS MÁS BENEFICIOSAS: Os traballadores que anteriormente a este Convenio viñeran
gozando de mellores condicións cás aquí pactadas, poderán acollerse ás mesmas, séndolles respectadas para
tódolos efectos.
ARTIGO 4º.- DENUNCIA: A denuncia do Convenio deberá presentarse cunha antelación mínima de 30 días á data
de finalización do Convenio por calquera das partes. Denunciado o Convenio e unha vez rematada a duración
pactada, o Convenio quedará prorrogado no seu conxunto por termo de como máximo catro anualidades.
A ausencia de denuncia deste Convenio, significará, en todo caso, a prórroga do mesmo por un ano, en iguais
termos, salvo no referente a táboa salarial que se verá incrementada en igual contía ao IPC anual.
CAPÍTULO II.- COMISIÓN MIXTA PARITARIA
ARTIGO 5º.- COMISIÓN MIXTA PARITARIA: A comisión paritaria será un órgano de interpretación, conciliación,
arbitraxe e vixiancia do convenio e as súas funcións específicas serán as seguintes:
1. Interpretación auténtica do convenio.
2. Arbitraxe dos problemas ou cuestións que lle sexan sometidas por ambas partes, de común acordo en
asuntos derivados deste convenio.
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Visto o texto do Convenio Colectivo de Ebanistería da Provincia de Lugo, (Código número 27000245011982)
asinado o día 4 de febreiro de 2019, pola representación patronal e das centrais sindicais U.G.T., CC.OO. e
C.I.G., como membros da comisión negociadora e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do
Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos
Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos e
acordos colectivos de traballo ACORDO:
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3. Conciliación facultativa nos problemas colectivos con independencia das atribuciones que por norma legal
poidan corresponder aos organismos correspondentes.
4. Vixiancia e seguimento do cumrlimiento do pactado.
5. Estudio da evolución das relacións entre as partes contratantes.
6. Cantas outras cuestións tendan a unha maior eficacia práctica do convenio.
7. Conocer e resolver sobre as solicitudes de inaplicación das condiciones do convenio que se lle sometan.
8. Todas aquelas atribuidas polo estatuto dos trabajadores e demáis normativa vixente.
Os acordos ou resolucións adoptados por unanimidade de todos os membros da Comisión Paritaria terán
carácter vinculante.
A comisión paritaria se integrará por 5 representantes da Asociación Empresarial asinante; 3 representantes de
UGT; 1 de CC.OO. e 1 de CIG, igualmente asinantes do convenio. Poderán nomearse asesores por cada
representación, aínda que non terán dereito a voto.
Os acordos ou resolucións adoptadas polos votos favorables da maioría de cada unha das representacións
integrantes da Comisión terán carácter vinculante.

As consultas que, no seu caso, se fagan á Comisión Mixta Paritaria, se poderán dirixir a calquera das
organizacións que forman parte da mesma e, recibida a consulta, a Comisión se reunirá á maior brevedade
posible, establecendo un calendario de reunións, no caso de que resulte necesario, na primeira reunión que
celebre. Con carácter xeral a Comisión Paritaria se reunirá no prazo máximo de 10 días a contar dende a
solicitude de reunión, salvo que as partes entendan que precisan de maior tempo para analizar o obxeto da
consulta ou requerir documentación.
Ambas partes conveñen en dar coñecemento á Comisión Paritaria de cantas dudas, discrepancias e conflictos
poideran producirse como consecuencia da interpretación e aplicación do presente convenio, para que a
Comisión Paritaria actúe de acordo coas súas funcións.
CAPÍTULO III.- TEMPO DE TRABALLO
ARTIGO 6º.- XORNADA LABORAL: A xornada laboral de traballo queda fixada durante a vixencia do convenio
1.752 horas ao ano de traballo efectivo, tanto en réxime de xornada continuada coma partida, que se distribuirá
de luns a venres, ambos inclusive, salvo nos casos de que entre empresa e traballadores se tome un acordo en
contra con respecto ó traballo dos sábados.
Independentemente do anterior, a empresa queda facultada, naqueles supostos de que non se traballe o sábado,
para nomear un servicio de urxencia en orde de manter un nivel mínimo de servicios de asistencia ó público,
sendo os ditos nomeamentos de carácter representativo. A compensación ós traballadores que traballen en
sábado, efectuarase de forma horaria con carácter mensual.
As empresas poderán distribuir a xornada establecida no parágrafo primeiro do presente artigo ó longo do ano
mediante criterios de fixación uniforme ou irregular, afectando a uniformidade ou irregularidade ben a toda a
plantilla ou de forma diversa por seccións ou departamentos, por períodos estacionais do ano en función das
previsións das distintas cargas de traballo e desprazamentos da demanda. En todo caso a distribución irregular
da xornada respetará os topes mínimos e máximos de distribución previstos no artigo 47 do IV Convenio
Colectivo Estatal para as Industrias da Madeira e o disposto no artigo 7º do presente Convenio.
Aos efectos dunha mellor organización do traballo as empresas poderán estabrecer un calendario anual no que
se recolla a distribución da xornada pactada ó longo do ano.
ARTIGO 7º.- DISTRIBUCIÓN DA XORNADA LABORAL: Non obstante o disposto no artigo anterior, as empresas
haberán de distribui-la xornada de traballo establecida no presente Convenio de modo que en cada empresa se
estabrezan, para o ano 2019, 5 días non laborais de Convenio.
Para o caso de que en algunha anualidade a suma dos días de vacacións que se estabrecen no artigo seguinte e
o sinalamento de días non laborais de Convenio que se estabrece no presente artigo non permitan a realización
da xornada de traballo efectivo de 1.752 horas/ano, se axustará o calendario a fin de alcanzar dita xornada de
traballo efectivo.
Para aquelas empresas que no prazo dun mes a contar dende a publicación do presente Convenio no Boletín
Oficial da Provincia de Lugo non teñan distribuida a xornada conforme ó disposto no artigo 6º do presente
Convenio e no parágrafo anterior no correspondente calendario laboral, terán a consideración de días non
laborais de Convenio para o ano 2019 os seguintes:
 18 de marzo
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De non obterse decisión vinculante, se seguirán os cauces legalmente previstos para a resolución das cuestións
plantexadas, incluido o sometemento ás distintas modalidades de resolución de conflictos establecidas no AGA
(Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais para la Solución de Conflictos Colectivos de
Traballo) nos termos contemplados no mesmo.
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 26 de xullo
 16 de agosto
 24 de decembro
 31 de decembro
ARTIGO 8º.- VACACIÓNS: O persoal comprendido no presente Convenio gozará dun período anual de 24 días
laborais de vacacións no acumulables a festivos e licencias, cumpríndose en todo caso os mínimos estatutarios
de 30 días naturais de vacacións, preferentemente entre os meses de xuño e setembro.
No primeiro trimestre de ano, as empresas poñerán en coñecemento de todo o persoal o calendario de
vacacións, así coma os criterios seguidos para o seu establecemento, téndose especialmente en conta o evita-lo
excesivo fraccionamento das vacacións. Despois da citada exposición, existirá sempre a posibilidade de reaxuste
do calendario proposto, ben por medio dun prazo de reclamación daqueles traballadores que sexan
prexudicados ou polo establecemento dun acordo entre empresa e traballador.
Salvo no suposto de disfrute de vacacións por mes ou quincena natural, o inicio do período de disfrute de
vacacións terá lugar en día laborable, non tendo tal consideración nin os sábados nin os domingos.
Con independencia do anterior, no caso de disfrute de vacacións por períodos de tempo inferiores á quincena, o
inicio do período de inicio de disfrute das mesmas tampouco poderá ter lugar os venres.
No suposto de desacordo, estarase ó que dispoña a Autoridade Laboral ou a Xurisdicción Laboral.
ARTIGO 9º.- LICENCIAS RETRIBUIDAS: Sen perxuizo das licencias que resulten do establecido no vixente
Estatuto dos Traballadores e do establecido no do IV Convenio Colectivo Estatal para as Industrias da Madeira, o
persoal gozará das seguintes licencias retribuídas:
► 15 días en caso de matrimonio.

► 5 días por cambio de residencia fóra da municipio
► Nos casos de asistencia a consulta do médico de cabecera da Seguridade Social, coincidindo o horario de
consulta co do de traballo, polo tempo necesario, deben presenta-lo traballador ó empresario xustificante de
ter asistido á consulta.
► O tempo necesario nos casos de asistencia a consulta médica de especialista da Seguridade Social cando,
coincidindo o horario de consulta co do de traballo, se prescriba a dita consulta polo facultativo de medicina
xeral, debendo presenta-lo traballador ó empresario o volante xustificativo da referida prescripción médica.
►O tempo necesario nos casos de acompañamento a consulta médica de facultativo da Seguridade Social de
fillos menores de 12 anos e de familiares de primeiro grado que convivan co traballador e non podan valerse
por si mesmos sempre que coincida o horario de consulta co do de traballo deben presenta-lo traballador ó
empresario xustificante de ter asistido á consulta.
► As traballadoras, por lactancia fun fillo menor de nove meses, terán dereito a unha hora de ausencia do
traballo, que poderán dividir en dous fraccións. A traballadora poderá sustituir este dereito por unha reducción
da súa xornada en media hora ca mesma finalidade ou acumularlo en 12 xornadas completas á finalización do
descanso de maternidade.
► 3 días naturais -ampliables ata 5 naturais en caso de desprazamento superior a 150 km- nos supostos de
falecemento de país, avós, fillos, netos, cónxuxe, irmáns e sogros.
► 3 días naturais -ampliables ata 5 naturais en caso de desprazamento superior a 150 km- nos supostos de
enfermidade grave de país, sogros, fillos, netos, cónxuxe, irmáns e avós.
► 2 días naturais -ampliables ata 4 naturais en caso de necesidade de desprazamento ao efecto- nos
supostos de hospitalización ou intervención quirúrxica ou hospitalización que precise reposo domiciliario, de
parentes ata o segundo grado de consanguinidade ou afinidade.
► 2 días naturais -ampliables ata 4 naturais en caso de desprazamento superior a 150 km- nos supostos de
enfermidade grave de noras, xenros, cuñados e avós políticos.
► 2 días naturais -ampliables ata 4 naturais en caso de desprazamento superior a 150 km- nos supostos de
falecemento de noras, xenros, cuñados e avós políticos.
► 3 días naturais -ampliables ata 5 naturais en caso de desprazamento superior a 150 km- nos supostos de
nacemento de fillo ou adopción.
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► 2 días por cambio de domicilio na cidade.
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► 1 día natural nos supostos de matrimonio de fillo, pai ou nai.
► Polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber inexcusable de carácter público e persoal,
comprendido o exercicio do sufragio activo. Cando conste nunha norma legal ou convencional un período
determinado, se estará ao que esta dispoña en canto á duración da ausencia e a súa compensación económica.
► Para a realización de funcións sindicais ou de representación do persoal, nos termos establecidos legal ou
convencionalmente.
► Polo tempo indispensable, para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación do parto e,
nos casos de adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, para a asistencia ás preceptivas sesión de
información e preparación e para a realización dos preceptivos informes psicolóxicos e sociais previos á
declaración de idoneidade, sempre, en todos os casos, que deban ter lugar dentro da xornada de traballo.
►No caso de nacemento de fillos prematuros ou que, por calquera causa, deban permanecer hospitalizados
a continuación do parto, a nai ou o pai terán dereito a ausentarse do traballo durante unha hora.
► Polo tempo indispensable para a renovación do DNI e a recuperación do carné de conducir, con asistencia
aos cursos necesarios, sempre que a perda do carné estivera motivada por causa estrictamente imputable á
empresa.
Considéranse non laborables os días 24 e 31 de decembro.
CAPÍTULO IV.- RETRIBUCIÓNS

Os salarios para as distintas categorías para o período que vai dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2018
serán os recollidos na táboa salarial que se adxunta como Anexo II, que supón un incremento dun 1,75% sobre a
táboa salarial do período 2014-2017.
Os salarios para as distintas categorías para lo período que vai dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de
2019 serán os recollidos na táboa salarial que se adxunta como Anexo III, que supón un incremento dun 2%
sobre a táboa salarial do ano 2018.
Os incrementos salariais para as seguintes anualidades do Convenio serán os seguintes:
2020: 2,25%
2021: 2,5%
Estabrécese, para o período que vai dende o 1 de xaneiro de 2018 ata o 31 de decembro de 2019, unha cláusula
de revisión de feito que, se a suma do IPC real estatal dos anos 2018 e 2019 resulta superior á suma do
incremento destas dous anualidades, faráse unha revisión no exceso, que non terá efectos retroactivos, servindo
como base para a aplicación do incremento do ano 2020.
Estabrécese, para o período que vai dende o 1 de xaneiro de 2020 ata o 31 de decembro de 2021, unha cláusula
de revisión de feito que, se a suma do IPC real estatal dos anos 2020 e 2021 resulta superior á suma do
incremento destas dous anualidades, faráse unha revisión no exceso, que non terá efectos retroactivos, servindo
como base para a aplicación do incremento do ano 2022.
Con independencia e sen perxuizo dos incrementos salariais pactados no presente artigo, se establece, nos
termos a continuación detallados, unha Prima de Convenio, a cobrar por unha soa vez:
a) A Prima de Convenio se aboará por unha soa vez, non sendo consolidable, nin xerará dereitos adquiridos ou
condición mais beneficiosa.
b) O importe da Prima de Convenio será o seguinte:
200€ para aqueles traballadores que tiveran 3 anos de antigüidade na empresa a data 01/01/2018.
150€ para aqueles traballadores que tiveran 2 anos de antigüidade na empresa a data 01/01/2018.
75 € para aqueles traballadores que tiveran 1 ano de antigüidade na empresa a data 01/01/2018.
c) A Prima de Convenio farase efectiva no prazo máximo de catro meses a contar dende a publicación do
presente Convenio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, facéndose constar na nómina correspondente como
“Prima Convenio”.
ARTIGO 11º.- PAGAS EXTRAORDINARIAS: Establécese unha en xullo de 30 días, a pagar antes do 30 de Xuño,
denominada paga de verán e outra en decembro de 30 días a aboar antes do 20 do citado mes, denominada
paga de Nadal. A cuantía das pagas mencionadas será de 30 días de salario base ou unha mensualidade de
salario base (segundo o salario sexa día ou mes) máis a antigüidade.
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ARTIGO 10º.- SALARIOS: Páctase, para o período que vai dende o 1 de xaneiro de 2014 ata o 31 de decembro
de 2017, un incremento sobre os salarios vixentes no ano 2013 do 1,75%, incremento que non terá efectos
retroactivos servindo únicamente de base para a aplicación do incremento do ano 2018. A efectos de coñecer o
resultado de dito incremento e, por tanto, os salarios sobre os que se aplica o incremento do ano 2018, se
adxunta ao presente Convenio, como Anexo I, a táboa salarial correspondente ao período 2014-2017.
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As pagas extraordinarias reguladas no presente artigo devengaránse por semestres naturais e por cada día
natural no que se devengase o salario base.
ARTIGO 12º.- AXUDAS DE CUSTO E KILOMETRAXE: Todo traballador con dereito a axudas de custo percibirá, a
partires da publicación do presente Convenio no Boletín Oficial da Provincial da Provincia de Lugo, á elección da
empresa, ou ben gastos a xustificar, ou ben as contías que figuran a continuación:
►Axuda de custo completa: 55 euros
►Media axuda de custo: 16 euros
A partires do 1 de xaneiro de 2020 o importe da axuda de custo completa será de 60 euros.
O traballador que, por necesidades do servizo, teña que desprazarse fóra do lugar onde radique o seu centro de
traballo empregando o seu vehículo particular, percibirá por este concepto a cantidade de 0,19 euros/kilómetro.
Esta indemnización non operará cando se trate do desprazamento que o traballador teña que realizar ó seu
centro de traballo para prestar servizos neste.
ARTIGO 13º.- COMPLEMENTO DE ANTIGUEDADE : A partires do 30 de Septembro de 1996 non se devengan
por este concepto novos dereitos quedando polo tanto suprimido.
Non obstante os traballadores que tiveran xerado antes do 30 de Septembro de 1996 novos dereitos e cuantías
en concepto de antiguedade manterán a cantidade consolidada en dita data. A cuantía mencionada figurará na
nómina de cada traballador como complemento persoal baixo o concepto de "antiguedade consolidada" non
sendo tal cuantía absorvible nin compensable. A tales efectos fíxase nas táboas salariais anexas o importe do
quinquenio consolidado para cada unha das categorías profesionais.

Aos efectos do previsto no artigo 64 do IV Convenio Estatal da Madeira se terán en consideración para o
cómputo do absentismo os seguintes supostos:
1. Períodos de I.T. por enfermedade común
2. Períodos de I.T. por accidente non laboral
3. Ausencias inxustificadas, esto é, calquera inasistencia ao traballo que non teña a consideración de licencia ou
permiso no presente Convenio Provincial, no IV Convenio Estatal da Madeira o unha lexislación laboral xeral.
Aos efectos do cómputo do índice de absentismo, se terán en conta as horas de ausencia ó traballo sobre o total
de horas anuais de xornada.
ARTIGO 15º.- PREMIO DE XUBILACION: Os traballadores que se xubilen con máis de 10 anos de antigüidade na
empresa terán dereito ó disfrute de vacacións retribuidas nas seguintes duracións:
Ós 65 anos: 1 mes
Ós 64 anos: 2 meses
Ós 63 anos: 2 meses e medio
Ós 62 anos: 3 meses
Ós 61 anos: 3 meses e medio
Ós 60 anos: 4 meses
O disfrute destas vacacións faráse efectivo ca correspondente antelación ó seu cese efectivo, debendo o
traballador comunicar de forma constatable a súa decisión á empresa. Esta lle fará entrega ó traballador que
solicite as vacacións dun certificado acreditativo do seu disfrute, no que constará o número de meses ós que ten
dereito.
ARTIGO 16º.- PAGO DO SALARIO: A liquidación e pago do salario farase documentalmente mediante recibos de
salarios que se axustarán ás normas vixentes sobre a materia, nos que figurarán todos os datos de identificación
segundo a Orde de 27 de decembro de 1994 e os conceptos devengados polo traballador debidamente
especificados.
O salario se aboará por períodos vencidos e mensualmente, dentro dos catro primeiros días hábiles do mes
seguinte do seu devengo.
As empresas fican facultadas para aboar as retribucións e anticipos mediante cheque, transferencias ou outra
modalidade de pago a través de entidades bancarias ou financieiras, previa comunicación ós representantes
legais dos traballadores.
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O pago ou firma de recibos que o acredite farase dentro da xornada laboral.
O traballador, e ca súa autorización o seu representante, terá dereito a percibir, sen que chegue o día sinalado
para o pago, e por unha soa vez ó mes, anticipio a conta do traballo xa realizado. O importe do anticipo poderá
ser de ata o 90 por cen das cantidades devengadas.
No momento do pago do salario, ou no seu caso anticipo, o traballador asinará o recibo correspondente e se lle
dará copia do mesmo.
CAPÍTULO V.- ACCIÓN SOCIAL
ARTIGO 17º.- SEGURO DE INVALIDEZ OU MORTE: As empresas suxeitas a este Convenio terán contratado un
seguro por accidentes de traballo pola contía de 40.000,00 euros tanto nos supostos de invalidez permanente,
nos graos de total, absoluta e grande invalidez, como nos supostos de morte e a cobertura haberá de incluir
enfermedade profesional.
A partires do 1 de xaneiro de 2020 a cobertura do seguro referido no parágrafo anterior será de 50.000 euros.
ARTIGO 18º.- COMPENSACION EN CASO DE BAIXA POR ENFERMIDADE OU ACCIDENTE: Nestes supostos a
empresa aboará os seus traballadores as seguintes contías:
Incapacidade Temporal derivada de accidente de traballo ou enfermidade profesional.- O complemento necesario
para que, unido á compensación económica debida a Incapacidade Temporal por accidente de traballo e
enfermidade profesional, o traballador perciba o salario que se establece no presente Convenio a partir do día
seguinte ó inicio da baixa e mentres perciba a indemnización económica a cargo da Seguridade Social, podendo
a empresa controla-la evolución da enfermidade ou accidente por medio dos seus servicios; deste dictame
médico dependerá a subsistencia do referido beneficio, sen prexuízo das sancións que resulten pertinentes.

Incapacidade Temporal derivad de enfermidade común ou accidente non laboral.- O complemento necesario para
que, unido á compensación económica debida a Incapacidde Temporal por enfermidade común ou accidente non
laboral o traballador perciba os seguintes porcentajes do salario que se establece no presente Convenio:
 85% do salario que se establece no presente Convenio dende o día 21 da baixa ata o día 55 da baixa.
 90% do salario que se establece no presente Convenio dende o día 56 da baixa ata o día 80 da baixa.
 100% do salario que se establece no presente Convenio dende o día 81 da baixa e en adiante.
ARTIGO 19º.- PLAN DE XUBILACIÓNS PARCIAIS:
19.1.- Ao amparo do previsto no artígo 8 do Real Decreto-Lei 5/2013, de 15 de marzo, se establece un Plan de
Xubilacións Parciais para os traballadores e traballadoras incluidos no ámbito de aplicación do presente
Convenio nacidos ata o 31 de decembro de 1957, cuias condicións de incorporación á xubilación parcial serán
as vixentes con anterioridade á entrada en vigor da Lei 27/2011 –regulación anterior ao 1 de xaneiro de 2013coa simultánea celebración dun contrato de relevo.
19.2.- De conformidade con lo establecido no artigo 86.1 do Estatuto dos Traballadores, que posibilita que as
partes negociadoras dos convenios colectivos establezan a duración dos convenios pudendo pactarse distintos
períodos de vixencia para cada materia, o Plan de Xubilacións Parciais previsto no presente artigo terá vixencia
dende a súa sinatura, que tivo lugar o 27 de marzo de 2013, ata o 31 de decembro de 2018 inclusive, salvo que
con anterioridade teña lugar modificación legal que afecte a súa regulación ou modificación da regulación
prevista no presente Convenio.
19.3.- Para acceder á xubilación parcial conforme ao presente Plan de Xubilacións Parciais, o traballador ou
traballadora interesada deberá dirixir a oportuna solicitude á dirección da empresa cunha antelación mínima de
tres meses á data na que pretenda acceder á xubilación parcial.
A empresa receptora da solicitude, tras estudiar de buena fe a solicitude con a vista posta nun acordo, tendo en
conta a situación da empresa nese momento, en caso de considerar pertinente a solicitude acordará co
traballador o acceso á situación de xubilación parcial de conformidade co presente Plan de Xubilacións Parciais.
19.4.- Con carácter xeral o acceso á xubilación parcial ao amparo do presente Plan haberá de ter lugar ca
reducción máxima da xornada que permite a normativa vixente con anterioridade á entrada en vigor da Lei
27/2011 [75%] salvo que medie acordo entre empresa e traballador en orde á aplicación dun porcentaxe menor
ou maior de reducción de xornada, dentro dos límites permitidos por tal normativa.
19.5.- Con carácter xeral a parte da xornada que subsista para o traballador parcialmente xubilado ao amparo
do presente Plan se acumulará anualmente a xornadas completas, sexa nun único prazo ou en varios prazos
temporais, salvo que medie acordo entre empresa e traballador en outro senso.
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Incapacidade Temporal derivada de enfermidade común ou accidente non laboral con hospitalización.- O
complemento necesario para que, unido á compensación económica debida a Incapacidade Temporal por
enfermidade común ou accidente non laboral, o traballador perciba o salario que se establece no presente
Convenio cando exista hospitalización e durante o tempo que dure esta.

8

Núm. 60 – mércores, 13 de marzo de 2019

BOP de Lugo

19.6.- O traballador xubilado parcialmente percibirá a parte proporcional do salario que corresponda en función
á xornada traballada, remuneración que percibirá de xeito mensual con independencia da acumulación da
xornada en xornadas completas.
19.7.- O traballador xubilado parcialmente ao amparo do presente Plan está obrigado a solicitar a xubilación
ordinaria ao cumprir a idade de xubilación ordinaria prevista no art. 161.1.a) e na Disposición Transitoria
Vixésima da Lei Xeral da Seguridade Social, data na que quedará extinguida a súa relación contractual ca
empresa pasando a situación de xubilado total a todos os efectos.
As partes asinantes manifestan, a maiores, que ao longo da vixencia do convenio poderanse pactar outros
planes de xubilación parcial semellantes ao regulado no presente artigo para o caso de que teñan lugar
modificacións lexislativas que posibiliten os mesmos.
ARTIGO 20º.- RECOÑECEMENTO MEDICO: As empresas vinculadas ao presente Convenio Colectivo virán
obrigadas a cumplir cas súas obligacións en materia de vixiancia da saúde nos termos previstos na normativa
vixente e no artigo 100 do IV Convenio Colectivo Estatal da Madeira. O tempo empregado no recoñecemento
será aboado pola empresa, quen facilitará os medios de transporte para este desprazamento.
ARTIGO 21º.- IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E NON DISCRIMINACIÓN:
1.- As partes asinantes do presente convenio, conscientes da necesidade de seguir avanzando na igualdade de
mulleres e homes no ámbito laboral, e incidir na igualdade de trato e non discriminación de xénero, así como na
eliminación de estereotipos, fomentando o igual valor de homes e mulleres en todos os ámbitos,
comprométense a adoptar as medidas que se estimen necesarias e acordan levar a cabo diferentes actuacións en
base aos seguintes principios:
a) Promover a aplicación efectiva da igualdade de oportunidades na empresa en canto ao acceso ao emprego, a
formación, á promoción, á protección á maternidade e nas condicións de traballo.
b) Previr, detectar e erradicar calquera manifestación de discriminación, directa ou indirecta.

d) Impulsar unha presenza equilibrada da muller nos ámbitos da empresa.
2.- Conforme ao indicado, os dereitos e obrigacións establecidas na lexislación laboral e neste Convenio
afectarán por igual ao home e á muller e as empresas virán obrigadas a pagar, por igual traballo, os mesmos
salarios e complementos sen discriminación de sexo.
Para os efectos da extinción do contrato de traballo por causas obxectivas non se computarán como faltas de
asistencia as dos traballadores en período de licencia por maternidade.
3.- Nas empresas de mais de 100 traballadores, as medidas de igualdade deberán dirixirse á elaboración e
aplicación dun Plan de Igualdade.
4.- Os plans de igualdade das empresas son un conxunto ordenando de medidas, adoptados despois de realizar
un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar na empresa a igualdade de trato e oportunidades entre
mulleres e homes e eliminar a discriminación por razón de sexo.
5.- Os plans de igualdade fixarán os concretos obxectivos de igualdade a alcanzar, as estratexias e prácticas a
adoptar para a súa consecución, así como o estabelecemento de sistemas eficaces de seguimento e avaliación
dos obxectivos fixados.
6.- Para a consecución destes obxectivos fixados, os Plans de Igualdade poderán contemplar, entre outras, as
materias ao acceso ao emprego, clasificación profesional, promoción e formación, retribucións, ordenación do
tempo de traballo para favorecer, en termos de igualdade entre mulleres e homes, a conciliación laboral, persoal
e familiar, e prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo.
7. Os Plans de Igualdade incluirán a totalidade dunha empresa, sen prexuízo do estabelecemento de accións
especiais axeitadas respecto de determinados centros de traballo.
CAPÍTULO VI.- ACCIÓN SINDICAL
ARTIGO 22º.- DEREITOS SINDICAIS: As empresas vinculadas ao presente Convenio recoñecen aos Sindicatos
debidamente implantados no Sector como elemento básico ou representativo, para afrontar a través dos seus
Delegados de Persoal e Comité de Empresa as necesarias relacións entre traballadores e empresario. Para o
exercicio das súas funcións representativas reconócese ós membros dos Comités de Empresa e Delegados de
Persoal o número mínimo de horas retribuídas mensuais previstas no artigo 68 do Estatuto dos Traballadores
segundo o número de traballadores de cada centro de traballo, sin que en ningún caso o crédito horario mensual
poda ser inferior a 16 horas.
Cota sindical.- As empresas, a requirimento dos traballadores ou dos seus representantes sindicais (comité ou
delegados), descontarán da nómina mensual do traballador o importe da cota sindical correspondente. O
traballador interesado na realización de tal operación remitirá á Dirección da Empresa un escrito no que
expresará, con claridade, a orde do desconto, a Central Sindical ou Sindicato ó que pertence, a contía da cota e o
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número de contas correntes e entidades a onde debe ser transferida a dita cantidade. A Dirección da Empresa,
entregará copia da transferencia á representación sindical se a houbera.
Taboeiro de Anuncios.- Os Delegados de Persoal e Seccións Sindicais constituídos a teor da Lexislación vixente,
disporán dun taboleiro de anuncios para expoñer comunicados relativos a problemas laborais da empresa ou do
sector.
CAPÍTULO VII.- COMISIÓNS ESPECÍFICAS
ARTIGO 23º.- COMISION DE SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO: As partes asinantes acordan constituír
unha Comisión Paritaria Provincial Sectorial de Seguridade e Hixiene no Traballo, integrada por un representante
de cada unha das Centrais Sindicais asinantes do Convenio e un número de representantes da Asociación de
Empresarios de Ebanistería de Lugo, igual ao total das Centrais Sindicais.
Ámbalas representacións comprométense a manter reunións periódicas, previa convocatoria de calquera das
partes con 15 días de antelación.
As funcións básicas da Comisión de Seguridade e Hixiene terán como obxectivos prioritarios:
1.- Promove-la observancia das disposicións legais vixentes para a previsión dos riscos profesionais no ámbito
do sector.
2.- Prestar asesoramento ós empresarios e traballadores para evitar e/ou reduci-los riscos que atenten á
integridade física e saúde dos traballadores.
3.- Dar a coñece-las normas e procedementos e que en materia de Seguridade e Hixiene dicten os Organismos
especializados nesta materia.
4.- Solicitar informes sobre os resultados estatísticos dos recoñecementos médicos que se realicen ós
traballadores deste sector.

ARTIGO 24º.- COMISION DE FORMACION PROFESIONAL: As partes asinantes acordan constituír unha Comisión
Paritaria Provincial Sectorial de Formación Profesional, integrada por un representante de cada unha das Centrais
Sindicais asinantes do Convenio e un número de representantes da Asociación Provincial de Empresarios de
Ebanistería de Lugo igual ao total das Centrais Sindicais.
Serán funcións desta Comisión:
- Requirir das Administracións Autonómicas Competentes o recoñecemento desta Comisión interlocutor social
sectorial, que reciba a información existente sobre programas e cursos de formación profesional con
financiación oficial que afectan ó sector de ebanistería, co fin de colaborar tanto nos que estean en marcha,
como nos que poidan programar máis adiante.
- Elaborar estudios sobre necesidades e requirimentos de formación profesional no sector para chegar a defini-la
organización e programación da mesma, tanto ocupacional coma regulada (observatorio ocupacional).
- Elaborar plans formativos necesarios para consegui-la homologación das cualificacións profesionais dos
traballadores técnicos, administrativas e manuais, coas súas equivalentes na Comunidade Económica Europea.
- Cantas outras funcións a Comisión se atribúa, orientadas ó desenvolvemento e mellora da Formación
Profesional no sector, na Provincia de Lugo.
CAPÍTULO VIII.- VARIOS
ARTIGO 25º.- PERIODO DE PROBA O persoal comprendido no presente Convenio, para os efectos de establecela duración dos períodos de proba estará á seguinte escala:
Técnicos titulados superiores............................................................................................................. 6 meses
Técnicos grao medio ou sen titulación e persoal administrativo cualificado ........................ ……...2 meses
Persoal de oficio e auxiliar administrativo ............................................................................................. 1 mes
Resto do persoal ...................................................................................................................................20 días
ARTIGO 26º.- PRENDAS DE TRABALLO: As empresas entregarán aos traballadores 2 prendas anualmente, unha
en xullo e outra en decembro. En traballos especiais entregaranse, se fose necesario, as prendas oportunas.
ARTIGO 27º.- APRENDICES: Os anos traballados como aprendiz nunha empresa serán computables para os
efectos de duración da aprendizaxe, noutra das mesmas especialidades, previa certificación do aproveitamento
pola empresa anterior, ou certificación de capacitación por un centro de formación profesional.
O tempo de aprendizaxe nunha empresa será computable para os efectos de antigüidade. Para os efectos de
determina-los salarios que corresponden tratarase o establecido na táboa salarial anexa.
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ARTIGO 28º.- DOS TRABALLO TOXICOS, PENOSOS E PERIGOSOS: En todo caso para a súa cualificación e
determinación fidedignas -previa comunicación á empresa do traballador e traballadores supostamente
afectados- estarase ao que determine a Autoridade Laboral previo expediente legalmente tramitado para tal
efecto.
En canto á súa retribución e demais aspectos normativos estarase ó disposto no IV Convenio Colectivo Estatal
para as Industrias da Madeira.
ARTIGO 29º.- RETIRADA DO CARNÉ DE CONDUCIR:Cando no cumprimento das obrigacións laborais puideran
producirse a retirada do carné de conducir, por infracción ou accidente a empresa comprometerase a ocupar ó
traballador afectado, naquelas tarefas que non requiran tal condición. Esta medida non será de aplicación no
caso de infracción reiterada ou de retirada definitiva do carné.
ARTIGO 30º.- NORMAS SUPLETORIAS: En todo o non previsto no presente Convenio Colectivo, estarase ó
disposto no IV Convenio Colectivo Estatal para as Industrias da Madeira e demais lexislación vixente.
ARTIGO 31º.- VINCULACION Á TOTALIDADE: Como quera que as condicións pactadas no presente Convenio
Colectivo son o resultado da adaptación do mesmo ao IV Convenio Colectivo Estatal para as Industrias da
Madeira, si se dese o caso de que a xurisdicción competente anulase ou invalidase, habendo resolución firme,
algúns ou tódolos seus pactos e polo tanto quedase sin efecto o IV Convenio Colectivo Estatal pola aplicación do
seu artigo 16, o IV Convenio Colectivo Estatal deixará de rexir no futuro no que respecta ao presente Convenio
Colectivo Provincial.
Por outra parte e no suposto de que a xurisdicción competente estimase que algunha das condicións pactadas
no presente Convenio Colectivo conculca a legalidade vixente ou lesiona gravemente intereses de terceiros e
como queira que este Convenio na súa redacción actual constitúe un todo orgánico indivisible, terase por
totalmente ineficaz debendo reconsiderarse a seu contido íntegro pola Comisión Negociadora.

ARTIGO 32º.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: Adóptase, no presente Convenio, o sistema de clasificación
profesional previsto no IV Convenio Colectivo Estatal da Madeira, que establece que todos os traballadores
estean adscritos a un determinado grupo profesional, asinándose a cada grupo un salario único.
As categorías profesionais existentes con anterioridade ao presente sistema de clasificación profesional se
clasifican en Grupos Profesionais, remitíndose o presente Convenio, en orde á descripción das funcións dos
distintos Grupos Profesionais e criterios de clasificación, ao previsto no artigo 40 e concordantes do IV Convenio
Estatal da Madeira, así como ao previsto no Anexo IX de dito Convenio Estatal relativo á táboa de equivalencias
de clasificacion profesional.
Ao fin de facilitar a adscripción dos traballaores encuadrados en categorías profesionais ao novo sistema de
clasificación profesional, se establece a continuación o sistema de equivalencia das categorías profesionais máis
empregadas no sector:
Grupo Profesional 3: Quedarían encuadradas neste Grupo Profesional as antiguas categorías de:
Encargado
Proyectista
Xefe administrativo ou de oficina
Grupo Profesional 4: Quedarían encuadradas neste Grupo Profesional as antiguas categorías de:
Xefe de taller de 1ª
Grupo Profesional 5: Quedarían encuadradas neste Grupo Profesional as antiguas categorías de:
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Conductor 1ª
Conductor 2ª
Oficial 1ª administrativo
Oficial 2ª administrativo
Xefe taller 2ª
Grupo Profesional 6: Quedarían encuadradas neste Grupo Profesional as antiguas categorías de:
Auxiliar administrativo
Axudante
Especialista
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Grupo Profesional 7: Quedarían encuadradas neste Grupo Profesional as antiguas categorías de:
Peón
Con independencia e sen perxuizo de todo o anterior, entendendo as partes asinantes que os traballadores
contratados conforme ao anterior sistema de clasificación profesional ca categoría de profesional de Oficial 1ª
veñen realizando nas empresas tarefas cun grado de autonomía e responsabilidade cualificado con relación a
outros traballadores igualmente encuadrados no Grupo 5 do novo sistema de clasificación profesional,
recoñécese a estes traballadores un plus de especial cualificación que non será absorbible nin compensable e
que se actualizará anualmente conforme aos incrementos que se pacten no presente Convenio.
O importe do plus de especial cualificación para o ano 2018 será de 620,40 euros anuais, a cobrar en doce
mensualidades a razón de 51,70 euros mensuais.
O importe do plus de especial cualificación para o ano 2019 será de 632,76 euros anuais, a cobrar en doce
mensualidades a razón de 52,73 euros mensuais.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA: As partes asinantes deste Convenio consideran o Acordo Interprofesional
Galego sobre dos procedimientos extraxudiciais de solución de conflictos de traballo como o canle idóneo para
a solución dos conflictos colectivos laborais.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: As partes firmantes manifestan a su vontade de impulsa-la negociación
dun Acordo Marco para o sector de Ebanistería de ámbito galego.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA: As empresas disporán dun prazo de catro meses dende a publicación do
presente Convenio no Boletín Oficial da Provincia para aboar os atrasos de salarios (diferencias salariais entre as
cantidades que viñeran percibindo e as que se pactan no presente convenio) correspondentes ao ano 2018 e, no
seu caso, 2019.

CONVENIO COLECTIVO EBANISTERÍA DE LUGO
Efectos 01/01/2018
GRUPOS PROFESIONAIS

SALARIO MES

SALARIO ANUAL

Grupo Profesional 1

1.504,58

21.064,12

Grupo Profesional 2

1.410,37

19.745,18

Grupo Profesional 3

1.316,46

18.430,44

Grupo Profesional 4

1295,56

18.137,84

Grupo Profesional 5

1.270,14

17.781,96

Grupo Profesional 6

1.243,26

17.405,64

Grupo Profesional 7

1.243,26

17.405,64

ANEXO II: TÁBOA SALARIAL 2018
CONVENIO COLECTIVO EBANISTERÍA DE LUGO
Efectos 01/01/2018
GRUPOS PROFESIONAIS

SALARIO MES

SALARIO ANUAL

Grupo Profesional 1

1.530,91

21.432,74

Grupo Profesional 2

1.435,05

20.090,70

Grupo Profesional 3

1.339,50

18.753,00
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Grupo Profesional 4

1.318,23

18.455,22

Grupo Profesional 5

1.292,37

18.093,18

Grupo Profesional 6

1.265,02

17.710,28

Grupo Profesional 7

1.265,02

17.710,28

ANEXO III: TÁBOA SALARIAL 2019
CONVENIO COLECTIVO EBANISTERÍA DE LUGO

GRUPOS PROFESIONAIS

SALARIO MES

SALARIO ANUAL

Grupo Profesional 1

1.561,53

21.861,42

Grupo Profesional 2

1.463,75

20.492,50

Grupo Profesional 3

1.366,29

19.128,06

Grupo Profesional 4

1.344,59

18.824,26

Grupo Profesional 5

1.318,22

18.455,08

Grupo Profesional 6

1.290,32

18.064,48

Grupo Profesional 7

1.290,32

18.064,48

Notas comúns ás táboas salariais:
(1) Os traballadores contratados como Oficial 1ª nas empresas a data 6 de xuño de 2014 percibirán, a maiores
do salario correspondente ao Grupo Profesional 5, o plus de especial cualificación previsto no artigo 32 do
Convenio.
(2) O importe do quinquenio consolidado para cada traballador será, no seu caso, o que tiveran recoñecido na
nómina conforme ás táboas salariais do Convenio vixentes no ano 2013.
(3) Os traballadores terán dereito a percibir, nunha soa vez, a denominada Prima Convenio nos termos previstos
no derradeiro parágrafo do artigo 10 do Convenio.
Lugo, 1 de marzo de 2019.- A Xefa Territorial, Pilar Fernández López.
R. 0674

Anuncio
Disolución de Asociación.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei 19/1977, do 1 de abril, sobre regulación do dereito de
asociación sindical e o artigo 10 do Real Decreto 419/2015, de 29 de maio (BOE do 20/06/2015), faise público
que no correspondente servizo desta xefatura territorial recibiuse certificación da asemblea xeral da “Asociación
profesional de criadores de Ganado Vacuno Frisón de Lugo (AFRILUGO)”, que tivo lugar o día 22 de novembro de
2018, onde se reflicte o acordo de disolución da devandita asociación conforme ós seus estatutos.
Lugo, 26 de febreiro de 2019.- A Xefa Territorial, Pilar Fernández López.
R. 0675
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CONCELLOS
RIBAS DE SIL
Anuncio
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria do Pleno deste Concello de data 06.03.2019 o Orzamento municipal
para o exercicio 2019, bases de execución, cadro de persoal e demais documentación que obra no expediente,
con arreglo ó disposto no artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por
Real Decreto Lexislativo 2/2004, e no artigo 20 do Real Decreto 500/1990, exponse ao público na Secretaría
deste Concello polo prazo de 15 días hábiles co fin de que durante o mesmo poidan formularse as reclamacións
que se consideren pertinentes.
Ribas de Sil, 07.03.2019.- O alcalde, Miguel Angel Sotuela Vega
R. 0676

Anuncio
Aprobados por Decreto da Alcaldía de data 04 e 05/03/2019 os padróns da taxa polo Servizo de axuda no fogar
dos meses de xaneiro e febreiro de 2019; por medio do presente expóñense ao público por prazo de 15 días,
contados a partir do día seguinte ó da súa inserción no BOP ao obxecto de que poida ser examinado e presentar
as reclamacións que estimen pertinentes, considerándose definitivamente aprobados se, transcorrido o prazo de
exposición pública, non se formulara ningunha reclamación contra o mesmo.

O mesmo tempo establecese un período de cobranza en fase de ingreso voluntario de dous meses. Transcorrido
o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria; procedéndose a súa recadación pola vía administrativa de
constrinximento, a través do Servizo de Recadación da Deputación de Lugo de acordo co establecido no artigo
161 da devandita Lei.
A presente publicación, no suposto de exposición ó público do padrón e anuncio de cobranza, ten o carácter de
notificación colectiva ó amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria.
Ribas do Sil, 6 de marzo de 2019.- O alcalde, Miguel Angel Sotuela Vega
R. 0677

O VALADOURO
Anuncio
BASES POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL, CON CARÁCTER
PROVISIONAL OU TEMPORAL, PARA PRESTAR SERVIZOS AO CONCELLO DE VALADOURO COMO
TRABALLADOR/A SOCIAL.
PRIMEIRA. OBXECTO DA CONVOCATORIA.
O obxecto da presente convocatoria é a selección dun (1) traballador/a social, ao 50% da xornada, para que
preste os seus servizos no Concello de O Valadouro, para o reforzo dos servizos sociais en virtude da
financiación do plan concertado de servizos sociais e vinculada a dita financiación, así como a creación dunha
bolsa de substitución.
SEGUNDA. NATUREZA DO CONTRATO.
Nomeamento interino por calquera das modalidades establecidas no artigo 10. 1 do Real Decreto Lexislativo
5/2015, de 30 de outubro, pola que se aproba o texto refundido do EBEP ou contratación laboral temporal polas
modalidades establecidas no artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, pola que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, a xornada completa: ou no artigo 12, a tempo
parcial.
O primeiro mes do contrato de traballo, constitúen o período de proba.
TERCEIRA. LEXISLACIÓN APLICABLE.
Esta contratación laboral rexerase polo disposto:
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Contra o acordo de aprobación dos devanditos padróns poderá interpoñerse recurso de reposición ante o propio
alcalde polo prazo de un mes, contado dende o día inmediato seguinte ó de finalización do período de
exposición ó público. Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición poderá interpoñerse
recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei reguladora da
referida xurisdición.

14

Núm. 60 – mércores, 13 de marzo de 2019

BOP de Lugo

- Texto Refundido do Estatuto dos traballadores aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de
outubro, polo que se aproba o texto Refundido do Estatuto dos Traballadores.
- Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, por el que se aproba o texto refundido da Lei del Estatuto
Básico del Empregado Público.
−Lei 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para a reforma da función pública (naquelas disposicións aínda
vixentes e que sexan básicas)
−Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
−Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por Real Decreto
lexislativo 781/1986, de 13 de xuño (naquelas disposicións básicas).
−Lei 5/1997, de 22 de xullo, da administración local de Galicia.
−Real Decreto lexislativo 1/2008 de 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei da función pública
de Galicia
−Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia
−Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e os programas mínimos a que
debe axustarse o procedemento de selección dosfuncionarios da Administración Local.
- Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia.
−Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento xeral de ingreso do persoal ó
servizo da Administración do Estado e demais disposicións aplicables.
-Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades do Persoal ao Servizo da Administración do
Estado, da Seguridade Social e dos Entes, Organismos e Empresas dependentes.

- Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Publicas.
CUARTA. FINANZAMENTO.
A presente contratación está financiada pola subvención concedida en virtude de Resolución da Dirección Xeral
de Inclusión Social da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, que incrementa a asignación concedida
anualmente a este Concello, pasando de 1 traballadora social a 1,5. A contía das retribucións e cotas da
Seguridade Social serán imputables ás partidas do orzamento corrente de gastos do Concello de O Valadouro.
QUINTA. PUBLICIDADE.
As presentes bases serán publicadas no boletín oficial da Provincia, páxina web do concello e no Taboleiro de
Anuncios municipal.
SEXTA. REQUISITOS DOS/AS INTERESADOS/AS PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO.
As persoas interesadas en tomar parte nesta contratación, deberán reunir os seguintes requisitos:
a)Ter a nacionalidade española. Tamén poderán participar os nacionais dos Estados membros da Unión Europea,
o cónxuxe dos españois e dos nacionais doutros Estados membros da Unión Europea, calquera que sexa a súa
nacionalidade e sempre que non estean separados de dereito, e os seus descendentes e os do seu cónxuxe
sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinteún anos ou maiores de dita idade
dependentes; as persoas incluídas no ámbito de aplicación dos Tratados Internacionais celebrados pola Unión
Europea e ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores; e os
estranxeiros con residencia legal en España.
b)Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
c)Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das funcións propias do
posto de traballo para o que se opta. A estes efectos, establécese a igualdade de condicións das persoas
minusválidas cos demais aspirantes, non podendo fixarse con carácter xeral limitacións físicas ou psíquicas
senón nos casos en que sexan incompatibles co normal desempeño do traballo correspondente. A condición de
minusvalía e a súa compatibilidade acreditarase con certificación expedida polo organismo competente.
d) Non incorrer en causa de incompatibilidade ou de incapacidade, conforme á normativa vixente.
e)Non haber sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións
Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin se achar en
inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para acceso ao
corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal
laboral, no que houbese sido separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non acharse
inhabilitado ou en situación equivalente nin haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que
impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.
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f) Estar en posesión do título de diplomatura universitaria en traballo social ou do título de grao en traballo
social, aquelas outras que habiliten para o exercicio desta profesión regulada, segundo establecen a normativas
estatal e comunitaria ou en condicións de obter o titulo na data en que remate o prazo de presentación de
instancias, que deberá acreditar mediante documento oficial expedido polo organismo competente. No caso de
titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión na mesma data do remate do prazo para presentar
as instancias da credencial que acredite a súa homologación, expedida polo Organismo competente.
g) Estar en posesión do permiso de conducir clase B
SÉTIMA. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
As instancias, dirixidas ao Sr. Alcalde, achegaranse no Rexistro Xeral do Concello, en horario de oficina, 09:0014:00, durante o prazo de oito (8) días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación do anuncio do
proceso selectivo no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Tamén poderán remitirse na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Neste caso os
solicitantes deberán comunicalo ou adiantar a solicitude enviada mediante fax, durante o mesmo prazo de
presentación de instancias. Se conforme a este precepto se presenta a instancia a través das oficinas de correos,
deberá aparecer o selo na propia solicitude. Doutro modo, a data de anotación no Rexistro Xeral será a que se
teña en conta a tódolos efectos.
OITAVA. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Os/as aspirantes farán constar na instancia que reúnen tódolos requisitos sinalados na Base Sexta, e achegarán:
permiso de conducir

diplomatura universitaria en traballo social ou do título de grao
en traballo social.
Para que teñan validez neste proceso selectivo, os documentos que se presenten deberán estar expedidos
nalgunha das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de Galicia.
Rematado o prazo dos oito días hábiles fixado para a presentación de solicitudes por Resolución de Alcaldía
acordarase a aprobación da lista de admitidos e excluídos, con especificación, no seu caso, dos motivos de
exclusión, a cal se publicará no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial e na páxina web:
https://www.valadouro.org/.
Os aspirantes excluídos disporán dun prazo de 2 días hábiles, contados a partires do seguinte ao da publicación
do acordo, para poder emendar, no seu caso, o defecto que houbera motivado a exclusión. No suposto de
producirse reclamacións deberá tomarse novo acordo estimándoas ou desestimándoas no prazo de dous días
hábiles coa publicación da lista definitiva no Taboleiro de anuncios. No caso de non presentarse reclamacións
polos aspirantes excluídos (de existir) a lista publicada terá carácter definitivo. De non existir aspirantes
excluídos, o Alcalde poderá elevar a definitiva a lista provisional na mesma resolución de aprobación.
O feito de figurar incluído/a na relación de admitidos/as non prexulga que se lles recoñeza ós/ás interesados/as
a posesión dos requisitos esixidos no procedemento selectivo convocado, que deberán ser xustificados
documentalmente como paso previo á contratación que corresponda.
NOVENA. SELECCIÓN DOS/AS TRABALLADORES/AS.
O proceso selectivo será o concurso-oposición, e a nota final será a resultante da suma das dúas fases.
Os aspirantes deberán presentarse para a realización do exercicio provistos/as do DNI ou documento fidedigno
que acredite a súa identidade, ao xuízo do tribunal.
Soamente accederán a fase de concurso, aqueles/as que houbesen superado a fase de oposición.
Tódolos exercicios da fase de oposición serán obrigatorios e eliminatorios, debendo alcanzarse a puntuación
mínima establecida en cada un deles, para poder acceder ao posterior exame ou fase de selección.
Na realización e corrección dos exercicios garantirase o anonimato, para o que o tribunal poderá utilizar os
medios que considere oportunos, e quedarán automaticamente anulados os exames asinados e os que conteñan
datos que identifiquen o persoal asinante, sinais ou marcas que puidesen romper o anonimato, así como aquel
que resulte ilexible.
Para aquelas probas tipo test ou que se publique con posterioridade á realización do exame unha plantilla de
resultados, os aspirantes disporán dun prazo de 3 días hábiles para presentar alegacións ás preguntas
formuladas, a contar a partir do día seguinte á súa publicación. O tribunal decidirá a aceptación ou rexeitamento
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das alegacións coa publicación da plantilla definitiva de resultados e publicación das notas acadadas no
exercicio.
No caso de empate final na puntuación entre os aspirantes, este resolverase a favor de aquel que teña maior
puntuación seguindo a orde de puntuación do proceso selectivo establecido na presente base comezando pola
fase de oposición.
1. Oposición. Proba de coñecementos.
Os/as aspirantes, previamente a fase de concurso, deberán superar a fase de oposición, que consistirá na
realización de dous exercicios eliminatorios: tipo test e un caso practico, sendo necesario a calificación de apto
en cada proba para poder acceder á fase posterior de concurso.
a)
Exercicio obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 40 preguntas
tipo test, con 6 preguntas de reserva, en relación co temario xeral e específico relacionado co anexo II. Neste
exercicio cada pregunta constará de catro posibles respostas, sendo soamente unha correcta, penalizando cun
punto cada tres respostas incorrectas e non puntuando as preguntas non contestadas. No prazo de dous dias
hábiles seguintes á celebración do exame, publicarase o contido do exercicio e a plantilla provisional de
respostas correctas no taboleiro de anuncios do Concello (Casa Consistorial) e na sede electronica do concello.
Puntuación máxima por este exercicio 10 puntos sendo preciso obter un mínimo de 5 puntos para superalo.
b)
Exercicio de carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistira na resolución por escrito nun prazo máximo
de dúas horas, de un ou varios supostos prácticos, partindo do plantexamento de supostos reais, e que
deberan versar sobre o temario do Anexo II. O exercicio cualificarase a de 0 a 10 puntos e, para superalo, será
necesario obter un mínimo de 5 puntos.
2. Os méritos serán valorado cuantitativamente polo Tribunal de selección que se constitúa, e os méritos dos
aspirantes serán valorados como se indica a continuación.
Na selección valoraranse os seguintes méritos:

- Por servizos prestados na Administración Pública en postos con funcións propias da praza que se aspire aos
que se concorre: 0,05 puntos / mes. Non se computarán os períodos inferiores ao mes.
- Por servizos prestados en empresas privadas en postos equivalentes aos que se concorre na Administración
Pública : 0,025 puntos/mes. Non se computarán os períodos inferiores ao mes .
Para a xustificación deste apartado, os/as aspirantes deberán presentar documentación acreditativa dos servizos
prestados:
-No caso de traballadores por conta allea: a través de, copia cotexada de contrato de traballo e informe de vida
laboral elaborado pola Tesourería Xeral da Seguridade Social, ou ben, de certificado, no caso da Administración,
ou certificado de empresa, no caso da empresa privada, sempre que quede acreditado de forma clara e expresa,
a duración do contrato, traballo desempeñado e xornada; no caso de xustificarse os servizos prestados con
contrato de traballo, deberá achegarse ademais informe de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da
Seguridade Social.
-No caso de traballador/a autónomo/a: mediante o informe de vida laboral elaborado pola Tesourería Xeral da
Seguridade Social no que conste o epígrafe de cotización. De ser o caso contrato de arrendamento de servizos
ou calquera outro documento que acredite de forma clara e expresa a natureza da actividade.
-No caso de traballos no extranxeiro: mediante certificación oficial na que conste a ocupación ou profesión
exercida e coa categoría profesional esixida nas presentes bases e os seus períodos de tempo.
B) Formación, sempre que teñan relación directa coas actividades ao desenvolver no posto de traballo ó que se
opta, valorarase a formación nas materias propias do posto. Máximo: 2,00 puntos.
Cursos de máis de 50 horas: 0,50 puntos/curso.
Cursos de entre 20 e 50 horas: 0,20 puntos/curso.
Cursos de menos de 20 horas: 0,10 puntos/curso.
A formación dos/as traballadores/as acreditarase mediante a presentación de copia dos certificados
acreditativos de ter realizada a acción formativa, na que conste o número de horas de formación realizada. No
suposto de que non conste o número de horas da acción formativa, entenderase que teñen unha duración
inferior a 20 horas, e puntuarase con 0,10 puntos por curso.
Non se valorarán as asistencias a xornadas, conferencias ou cursos en xeral dunha duración inferior a cinco
horas. Só se valoraran os cursos impartidos por organismos oficiais ou debidamente homologados. Non serán
obxecto de valoración as certificacións expedidas por academias privadas se non se xustifica a homologación
sinalada. Os méritos non xustificados documentalmente ou insuficientemente xustificados non serán obxecto de
valoración.
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C) Por posuír o Celga 4, que se acreditará mediante diploma, certificado ou curso homologado polo órgano
competente en materia de política lingüística. Máximo: 0,50 puntos. No suposto de carecer desta acreditación, a
persoa aspirantes someterase obrigatoriamente á proba de coñecemento do idioma galego.

Unha vez publicado o resultado do tribunal cualificador, os/as solicitantes terán un prazo de dous (2) días
hábiles para a presentación de reclamacións. Esta reclamación será contestada nun prazo máximo de sete (7)
días hábiles. Transcorrido o prazo sen reclamacións a lista provisional entenderase elevada automaticamente a
definitiva. No suposto de producirse reclamacións deberá ditarse unha nova resolución estimándoas ou
desestimándoas e publicarase a lista definitiva de puntuacións no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e
na na sede electronica do concello no prazo máximo de tres (3) días hábiles.
As persoas que non consigan praza pasarán a formar parte dunha bolsa de traballo, de tal maneira que, se o
Concello precisa dun/ha traballador/a destas características, acudirá a dita bolsa chamando ao/á primeiro/a
deles/as. En caso de renuncia chamarase ao/á seguinte da lista e así consecuetivamente.
Cando aquel/a rexeitara o chamamento, suporá pasar ao final da lista, salvo que se dean as circunstancias de
estar xa traballando ou enfermo/a, o que deberá xustificarse aportando a documentación necesaria e mantendo
o posto que ten na bolsa. A segunda renuncia inxustificada conlevará a exclusión definitiva da bolsa.
Así mesmo, no suposto de que a persoa seleccionada da bolsa non xustifique a documentación requirida no
punto undécimo das presentes bases, pasara ao final da lista. No caso de que sexa chamado por segunda vez e
non aporte dita documentación quedara excluído definitivamente da bolsa.
A vixencia desta bolsa será polo tempo que dure a contratación subvencionada.

1) Os membros do tribunal cualificador serán designados por Decreto de Alcaldía segundo o disposto no art. 4,
parágrafos e) e f) do Real decreto 896/91, do 7 de xuño, así como artigo 60 do Real Decreto lexislativo 5/2015,
do 30 de outubro. Artigo 48 do Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto
refundido das disposicións legais de Comunidade Autónoma de Galicia en Materia de Igualdade.
2) O tribunal cualificador estará integrado por cinco (5) membros titulares e cinco (5) suplentes, sendo a súa
composición a seguinte: presidente/a, secretario/a e tres vogais, tendo en conta a paridade entre homes e
mulleres.
Os membros dos órganos de selección deben pertencer a un corpo, escala ou categoría profesional no cal se
requira unha titulación de nivel igual ou superior ao esixido para participar no proceso selectivo.
3) A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse en
representación nin por conta de ninguén. Non poderán formar parte do tribunal as persoas de elección ou
designación política, os/as funcionarios/as interinos/as, laboral temporal, o persoal eventual e as persoas que
nos cinco (5) anos anteriores á publicación da convocatoria tivesen realizado tarefas de preparación de
aspirantes a probas selectivas ou tivesen colaborado durante ese período con centros de preparación de
opositores.
4) A resolución co nomeamento do tribunal e os suplentes, xuntamente coa lista definitiva de admitidos/as,
publicarase no taboleiro de anuncios da corporación, así como na sede electrónica do concello.
5) Os membros do tribunal deberán absterse de intervir, comunicándolle ao Sr. Presidente cando concorra neles
algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público
Así mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorra neles algunha das
circunstancias previstas para a abstención e de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei 40/2015.
6) A partir da sesión de constitución o tribunal, para actuar validamente, requirirá a presenza da maioría
absoluta dos seus membros, titulares ou suplentes, e axustará as súas actuacións en todo momento ao disposto
na Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público e as bases reguladoras de esta convocatoria.
7) No caso de ausencia do/da presidente/a titular e do/da presidente/a suplente actuará no seu lugar o/a vogal
designado en primeira orde.
8) O Tribunal, previo nomeamento por Resolución de Alcaldía, poderá contar con asesores/as especialistas para
a realización de todas ou algunha das probas.
9) Os membros do tribunal e os/as asesores/as que asistan ás sesións percibirán as axudas de custo pola súa
asistencia segundo a contía legalmente establecida.
UNDÉCIMA. PROPOSTA DE CONTRATACIÓN.
Valorados tódolos méritos alegados polos/as aspirantes que reúnan as condicións esixidas, o tribunal formulará
a correspondente proposta de designación a favor dos/as candidatos/as que obtivesen a maior puntuación. No
suposto de empate a puntos entre varios/as aspirantes atenderase á maior puntuación obtida por experiencia e,
se persiste o empate, á maior puntuación por formación. De persistir o empate, resolverase mediante unha
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entrevista curricular entre os/as implicados/as. En ningún caso o tribunal cualificador poderá propoñer para a
contratación maior número de aspirantes que postos convocados.
Si se producise algunha vacante no posto ofertado durante a vixencia do contrato, serán chamados/as por orde
de puntuación.
O/a aspirantes proposto/a achegará no prazo de dous (2) días hábiles, contados a partir da publicación da lista
de aprobados no Taboleiro de Anuncios e na sede electrónica do concello os documentos seguintes (sempre que
non os tivese presentado coa solicitude):
-Declaración xurada de que non foi separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha
Administración Pública, nin atoparse inhabilitado/a para o exercicio da función pública por sentencia firme.
-Declaración xurada de non atoparse incurso en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade de
conformidade coa lexislación vixente e referido ao momento da súa toma de posesión.
-Certificado de titularidade da conta bancaria.
-Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social.
Finalizada a selección formalizarase o oportuno contrato laboral temporal de traballo.
O órgano de selección é competente para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos necesarios
para o bo funcionamento de esta convocatoria.
Todos os avisos, citacións e convocatorias que se realicen aos/ás aspirantes, que non sexan os/as que
obrigatoriamente se mencionan nestas bases, realizaranse unicamente por medio do taboleiro de Edictos do
Concello e na sede electronica.

Contra a resolución, que é definitiva en vía administrativa e pola que se aproban as bases desta convocatoria
poderán os/as interesados/as interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o Sr. Alcalde-Presidente
do Concello de O Valadouro, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación
segundo o previsto nestas bases ou directamente recurso contencioso administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses e na forma prevista na lexislación reguladora de
dita Xurisdición, sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro que estime procedente. “

Anuncio publicado en: Num BOP 60 año 2019 (13/03/2019
(12/03/2019 08:00:00)
10:15:34)

DUODÉCIMA. RECURSOS.

19

Núm. 60 – mércores, 13 de marzo de 2019

BOP de Lugo

ANEXO I (modelo de instancia)
SOLICITUDE PARA TOMAR PARTE NA CONVOCATORIA DO CONCELLO DE O VALADOURO PARA A
CONTRATACION DUN POSTO DE TRABALLADOR/A SOCIAL A MEDIA XORNADA CONFINANCIADO POLA
XUNTA DE GALICIA.

D./D.ª...................................................................................................................................,
DNI.............................................,
de...........................................,

nado/-a
con

........................(data
enderezo

a

efectos

nacemento),
de

con
veciño/-a
notificación

en.........................................................................................................................................
teléfono...............................................................,

EXPÓN:

Que desexa ser admitido/a ás probas selectivas de acceso para a cobertura de unha praza de traballadora social.
Que coñece e acepta as bases que rexerán para dita convocatoria e declara que reúne todos e cada un dos
requisitos esixidos, referidos á finalización do prazo sinalado para a presentación de instancias.
Que achega coa solicitude a seguinte documentación ou xustificantes esixidos polas bases que rexen a
convocatoria, así como os xustificantes dos méritos alegados:

Polo tanto SOLICITA:

Que se teña por presentada a correspondente solicitude no prazo establecido e se lle admita a tomar parte nas
probas selectivas para o posto arriba indicado.
O Valadouro, .........., de ......................... de 2019
(sinatura)

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DO VALADOURO
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ANEXO II
TEMARIO
A) MATERIAS COMÚNS.
Tema 1.- A Constitución Española de 1978 e principios xerais desta. O Estatuto de Autonomía de Galicia.
Tema 2.- Principios de actuación das Administracións Públicas. A modernización da Administración Pública e a
calidade na prestación dos servizos. A administración electrónica.
Tema 3.- As fontes do Dereito Público na Administración Local. A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administración públicas. Os dereitos das persoas nas súas relacións
coas administración públicas.
Tema 4.- Os dereitos da persoa interesada no procedemento administrativo. Fases do procedemento
administrativo común: Iniciación, ordenación, instrución, finalización e execución.
Tema 5.- O Municipio no réxime local: as súas competencias. Órganos de decisión colexiados e unipersonais e
organización complementaria.
Tema 6.- O persoal ao servizo da Administración Local. Clases. Dereitos e deberes dos empregados públicos. O
código de conduta. Principios éticos e de conduta. A responsabilidade do persoal ao servizo das Administración
Públicas.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS.

Tema 2.- O sistema español de seguridade social. Lei protectora. Prestacións. Pensións contributivas. Pensións
non contributivas. A Lei de Servizos Sociais de Galicia. Estrutura e contido. Principios xerais. Dereitos e deberes
dos usuarios.
Tema 3.- O traballo social, concepto, fundamentos e principios. Suxeitos e contido. Niveis de intervención.
Antecedentes históricos dos servizos sociais. A acción social municipal. Os servizos sociais comunitarios.
Referencias legais. Funcións. Programas básicos de actuación .
Tema 4.- Os servizos sociais especializados. Referencias legais. Funcións. Competencias e organización.
Equipamentos. Entidades prestadoras dos servizos sociais. Centros de Servizos Sociais. Autorización e
acreditación de centros.
Tema 5.- O plan concertado para o desenvolvemento das prestacións básicas de servizos sociais nas
Corporacións Locais. Concepto e obxectivos. Programas e compromisos.
Tema 6.- Proceso metodolóxico no traballo social. Correntes metodolóxicas. Proceso metodolóxico na
planificación, aproximación á realidade social. Formulación de prioridades. A planificación como parte do
proceso metodolóxico no traballo social. O traballador social como xestor de recursos.
Tema 7.- Código deontolóxico. Segredo profesional no traballo social. A investigación en traballo social. As
necesidades sociais. Tipoloxía, identificación e medidas. Técnicas aplicables.
Tema 8.- Técnicas de traballo social. Instrumentos de coñecemento, de intervención e de avaliación. Ficha e
informe social. Definición e obxectivos. A aplicación das novas tecnoloxías ao traballo social. O sistema de
Información de usuarios de servizos sociais e o manual de traballo, información e asesoramento en Servizos
Sociais.
Tema 9.- A entrevista. Concepto. Características. Estrutura e proceso da entrevista. Interdisciplinariedade,
concepto e obxectivos. O traballador social como membro dun equipo interdisciplinar, fundamento, funcións e
principios.
Tema 10.- Financiamento dos servizos sociais. Prestacións, axudas e subvencións. As previsións de
financiamento. Estruturas e xestión orzamentaria no ámbito dos servizos sociais
Tema 11.- O servizo de axuda no fogar. Definición e obxectivos. Beneficiarios. Prestacións e tarefas. Funcións
do/da Traballador/a Social. A lexislación galega en materia de inserción social. Estrutura e contido.
Desenvolvemento das prestacións básicas.
Tema 12.- Lexislación en materia de promoción da autonomía persoal e atención a persoas en situación de
dependencia. Definicións. Niveis de protección. Prestacións e catálogo de servizos.
Tema 13.- O procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións de
autonomía e atención á dependencia. Procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención.
Organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.
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Tema 14.- Aspectos sociais do envellecemento. Necesidades sociais . Programas Recursos. Centros de persoas
maiores. Requisitos e tipoloxía. As persoas discapacitadas. Necesidades e Recursos. Centros e Servizos
especializados. Procedemento do recoñecemento e cualificación do grao de minusvalía. Vantaxes do certificado
de minusvalía.
Tema 15.- Lexislación en materia de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas de Galicia. O
proceso de incapacitación xudicial. A tutela. A Fundación Galega para a Tutela de Adultos.
Tema 16.- Lexislación galega en materia de prevención e tratamento integral da violencia de xénero. O papel do
traballador social nos servizos sociais de atención á muller. Orde de protección das vítimas de violencia de
xénero. Protocolo de actuación para a atención de mulleres que sofren violencia de xénero.
Tema 17.- Cobertura de asistencia sanitaria ás persoas sen recursos económicos suficientes. Persoas
estranxeiras e en desemprego. Lexislación galega sobre drogadiccións. Alcoholismo. Factores psicosociais.
Problemática sociolaboral e familiar. A intervención social dende os servizos sociais comunitarios.
Tema 18.- A enfermidade mental: principais categorías diagnósticas. Aspectos legais. Problemática do enfermo
mental. Influencia dos factores psicosociais na saúde mental. Dispositivos básicos de saúde mental e funcións. O
papel do traballador social.
Tema 19.- A mediación familiar. Concepto. A figura do mediador. Lexislación en materia de mediación familiar.
Lexislación galega de familia, infancia e adolescencia: obxecto ámbito de aplicación e principios reitores. A
intervención do traballador social dende o ámbito comunitario.
Tema 20.- Os malos tratos na infancia. Definición. Tipoloxía. Factores de risco. Situación de desamparo O
proceso de intervención ante o maltrato infantil. Prevención, detección e tratamento social. O papel dos servizos
sociais comunitarios.

Tema 22.- Minorías étnicas. Características e necesidades sociais. Aspectos demográficos. Programas servizos e
recursos de intervención social. A Marxinación e exclusión social. O fenómeno sinfogarismo: características e
tipoloxía . Recursos e procesos de intervención social con estes colectivos.
Tema 23.- O papel do/da traballador/a social na acción integradora nos niveis educativo e laboral e de ocio e
tempo libre.
Tema 24.- O papel do/da traballador/a social na acción dinamizadora da comunidade. Ficheiro de recursos nos
distintos ámbitos de intervención do traballador social.
O Alcalde- Presidente.- Edmundo Maseda Maseda.
R. 0678

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 2 SALAMANCA
Anuncio
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59 de la
LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente se cita a DÑA. LUCIA TEJEDO MUIÑA, cuyo último domicilio lo
tuvo en AS NOGAIS (LUGO) C/ SANTO ANDRE Nº 1, a fin de que el día 2 de Abril de 2019 a las 11:00 horas
de su mañana comparezca ante este Juzgado, sito en plaza colon s/n sala 8 planta sótano de esta ciudad, para
celebrar acto de conciliación y a continuación el de juicio, de no haber avenencia. Advirtiéndole que es única
convocatoria que deberá concurrir con todos los medios de prueba de que intente valerse, y que el acto no
podrá suspenderse por falta injustificada de asistencia de las partes.
Igualmente se cita al representante legal de la demandada a fin de que comparezca a rendir interrogatorio
judicial, con la advertencia que de no comparecer podrá tenérsele por confeso.
Se le hace constar que las copias de la demanda se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado
y bajo apercibimiento de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. Insértese un extracto de la resolución en el Boletín Oficial
de la provincia de Lugo.
Y para que sirva de citación y requerimiento en forma a la demanda, expido la presente que firmo.
En SALAMANCA, a veintidós de febrero de dos mil diecinueve.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
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pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a
las leyes.
R. 0679

Anuncio
D/Dª MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 002 de
SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 895/2018 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. RUBEN SANCHEZ MANSO contra GECONSA CB, LUCIA TEJEDO MUIÑA sobre DESPIDO, se ha
dictado la siguiente resolución:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª. MANUEL J.
MARÍN MADRAZO
En SALAMANCA, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.

Asimismo cítese en legal forma a la demandada Dª LUCIA TEJEDO MUIÑA mediante exhorto y ad cautelam por
medio de edictos que se enviarán al Boletín Oficial de la Provincia de Lugo. Líbrese exhorto al Juzgado de Paz
de AS NOGAIS (LUGO) para su citación. Requiérase al actor para que tras las averiguaciones pertinentes en el
Registro Mercantil en su caso u otros que puedan proceder indique nuevo domicilio; manteniéndose todo lo
acordado en resoluciones anteriores.
Se requiere a la demandada para que aporte la documental interesa.
Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la demanda, para el próximo día 2 de Abril de
2019 a las 10:45 horas a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en
derecho.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición que deberá de ser interpuesto en el plazo de tres días
ante este juzgado
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN Y CITACION EN LEGAL FORMA a LUCIA TEJEDO MUIÑA, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En SALAMANCA, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda.
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Visto el estado de las actuaciones y acordada la nulidad de las mismas a partir del momento anterior a la
celebración del juicio se señala nuevamente para los acto de conciliación y juicio el próximo día 2 de Abril de
2019 a las 10:45 horas con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la
suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Magistrado Juez en
el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del demandado no impedirá la
celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
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Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a
las leyes.
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