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tipo e que, pola súa natureza, non sexan susceptibles de impedir ou menoscabar a súa imparcialidade ou
independencia nin poidan interferir no estrito cumprimento dos deberes xudiciais.
4º.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- Quince días hábiles que comezarán a computarse a partir do día
seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
5º.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACHEGARSE COA SOLICITUDE.- A solicitude será facilitada nas oficinas
municipais, e acompañarase da seguinte documentación:
·

Certificación de nacemento ou fotocopia autenticada do documento nacional de identidade.

·

Certificación médica acreditativa de non estar impedido física ou psiquicamente para o exercicio da función
xudicial.

·

Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e Rebeldes, e declaración complementaria á que fai
referencia o artigo 2 da lei 68/1980, do 1 de decembro, no seu punto 1, a), referente a “se se atopa
inculpado ou procesado”.

·

Xustificante dos méritos que, no seu caso, alegue o solicitante, (deberase especificar a profesión do
solicitante).

6º.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES.- No Rexistro Xeral do Concello, (de luns a venres, de 09:00 a
14:00 h), ou ben nos lugares e na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Se a solicitude se presentara por correo ou nun rexistro diferente ao do concello de Ourol, deberase remitir ao
fax do concello de Ourol (982 559002) ou ao correo electrónico concellodeourol@concellodeourol.es
comunicando a presentación da solicitude, co selo de Correos ou do rexistro correspondente antes da data de
expiración do prazo, o documento xustificativo correspondente.
Ourol, 22 de xuño de 2020.- O alcalde-presidente, José Luis Pajón Camba.

PARADELA
Anuncio
A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o 11 de xuño de 2020, aprobou as Bases da XXVI
Edición do Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López. Modalidade: narrativa, poesía e Camiño de
Santiago, co seguinte tenor literal:
O Concello de Paradela, co afán de potenciar a creación literaria, convoca a XXVI Edición do Certame Literario
Manuel-Oreste Rodríguez López. Modalidade: narrativa, poesía e Camiño de Santiago
BASES XXVI EDICIÓN DO CERTAME LITERARIO MANUEL-ORESTE RODRÍGUEZ LÓPEZ.
PRIMEIRA.- Participantes.
Poderán concorrer anualmente ao Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López, todos os autores que o
desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, admitíndose unha soa obra por categoría e autor.
SEGUNDA.- Categorías e requisitos das obras.
Narrativa:
Os relatos terán unha extensión máxima de vinte folios, sen mínimo, mecanografadas (ou a ordenador) e a
dobre espazo.
Poesía:
As obras de poesía terán unha extensión máxima de 100 versos.
En ambas categorías, deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar
escritos en galego ou en castelán, debendo estar rematadas con carácter previo á convocatoria.
Modalidade Especial Camiño de Santiago.
Cos mesmos requisitos sinalados nos parágrafos anteriores, o paso do Camiño Francés por Paradela e a
celebración no Ano 2021 do Ano Xacobeo, continúa nesta Edición a modalidade relativa ao Camiño de Santiago,
en especial referida ao Camiño Francés ao seu paso por Paradela.
Nesta modalidade concorrerán de xeito conxunto tanto as obras de narrativa coma as de poesía.
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TERCEIRA.- Presentación das obras.
O prazo de entrega iniciase o día un de outubro de 2020 e rematará o trinta de novembro de 2020.
Enviarase un único exemplar, sen sinatura e cun lema, ao seguinte enderezo:
CONCELLO DE PARADELA
Certame literario
(Modalidade Poesía/Narrativa/Especial Camiño de Santiago)
Rúa Cabaleiros de Santiago, nº 15
27611 Paradela-Lugo
En sobre aparte e pechado, constará o lema que distinga o traballo, e no interior o nome e apelidos do autor/a,
D.N.I. ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é axustada
ás normas contidas na base segunda. Abriranse soamente os sobres dos traballos premiados.
No caso de que as obras se remitan mediante correo electrónico, á conta oix.paradela@eidolocal.es, deberán
enviarse no mesmo correo electrónico, dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro onde
constará o lema que distinga o traballo, no que conterá, no seu interior, o nome e apelidos do autor/a, D.N.I. ou
pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, dirección de correo electrónico (no seu caso) e
declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda.
Os arquivos PDF referenciaranse do seguinte xeito:
- Datos persoais ou plica, co título da obra.
- O título da obra.

No caso de participación nos tres apartados; deberase concursar en cada modalidade por separado, utilizando
un lema propio en cada caso e presentando a obra por separado, facendo constar a modalidade “poesía”,
“narrativa” ou “especial Camiño de Santiago”.
En cumprimento do establecido en materia de protección de datos, Regulamento UE 679/2016 e LOPDGDD
3/2018 o CONCELLO DE PARADELA, como Responsable do tratamento, con enderezo Rúa Cabaleiros de
Santiago, 15. 27611 PARADELA- LUGO, infórmalle de que os datos facilitados conforme ás bases deste certame,
e por tanto, en base o seu consentimento, utilizarémolos coa finalidade de poder xestionar a súa inscrición e
participación no “Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López”. Conservaremos os seus datos ao menos
mentres dure o Certame ou mentres dispoñamos do seu consentimento. Os seus datos non serán cedidos salvo
obrigacións legais. Non está prevista a transferencia internacional de datos salvo con fines de almacenamento e
en todo caso mediante garantías adecuadas.
Pode contactar co responsable, así como exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade,
limitación ou oposición ao tratamento, dirixíndose mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do
Concello ou por e-mail concello.paradela@eidolocal.es. Ten dereito a reclamar ante a Autoridade de Control de
protección de datos. Para información adicional pode consultar no noso Concello a través do correo
concello.paradela@eidolocal.es.
CUARTA.- Premios.
Modalidade narrativa:
1º Premio: mil euros (1.00,00 €)
2º Premio: cincocentos euros (500,00 €)
Modalidade poesía:
1º Premio: mil euros (1.00,00 €)
2º Premio: cincocentos euros (500,00 €)
Modalidade especial Camiño de Santiago
1º Premio: mil euros (1.00,00 €)
O xurado reservase a facultade de conceder dous accésits (carentes de dotación económica), en cada categoría,
asemade poderá conceder ata dúas mencións de honra como máximo (carentes de dotación económica) en cada
categoría.
O autor ou autores premiados convocaranse ao acto de entrega de premios, o día que estableza o xurado.
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QUINTA.- Fallo do Xurado.
O Xurado designado polo Concello de Paradela emitirá o seu fallo no mes de maio de 2021 e farase público
polos medios de comunicación e nas páxinas web do concello www.paradela.es e www.concelloparadela.es;
comunicándose persoalmente aos gañadores.
O Xurado pode deixar deserto o premio en calquera das categorías obxecto do certame; e a súa decisión será
inapelable.
SEXTA.- Dereitos sobre as obras presentadas.
O Concello de Paradela resérvase, en exclusiva, o dereito de edición das obras premiadas, accésits e mencións
de honra durante o prazo máximo de doce meses, contados dende o momento do fallo.
Os autores que resulten galardoados cos premios, accésits e mencións de honra non poderán solicitar unha vez
producido o fallo que non se publique a obra ao non haber obtido premio con dotación económica e haber
concorrido a outros certames coa mesma obra.
As obras non premiadas, así como as súas correspondentes plicas, non serán devoltas, sendo destruídas despois
da proclamación de gañadores do certame literario Manuel Oreste Rodríguez López- XXVI Edición.
SÉTIMA.- Prerrogativas.
A resolución de todas as cuestións que poidan xurdir ou formularse nesta convocatoria son de exclusiva
competencia do Concello de Paradela e do Xurado.
Paradela, 16 de xuño de 2020.- O Alcalde-Presidente, José Manuel Mato Díaz.
R. 1335

Anuncio
Aprobado por Decreto da Alcaldía de data 18/06/2020 o padrón da taxa polo Servizo de axuda no fogar do mes
de maio de 2020; por medio do presente exponse 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 aprobado se, transcorrido o prazo de exposición pública,
non se formulara ningunha reclamación contra o mesmo.
Contra o acordo de aprobación do devandito padrón 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.
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 de Sil, 22 de xuño de 2020.- O alcalde, Miguel Angel Sotuela Vega.
R. 1336

TABOADA
Anuncio
DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS DE ALCALDÍA NUN CONCELLEIRO.
Por Resolución de Alcaldía de data 12 de xullo de 2019 aprobouse a Resolución cuxa parte dispositiva se
transcribe literalmente:
PRIMEIRO. Designar a Don Luis Gómez García, SegundoTenente de Alcalde a competencia para a asistir sesión
plenaria ás 13:00 horas, no Salón de Plenos do Concello de Monforte de Lemos e a sinatura dos documentos
derivados da celebración da mesma.
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