
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

www.dacoruna.gal D.L.: C-1-1958

 MARTES, 17 DE ENERO DE 2023 | BOP NÚMERO 11 MARTES, 17 DE XANEIRO DE 2023

Página 1 / 7

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
3/

17
6

AdministrAción LocAL
municipAL
As Pontes de GArcíA rodríGuez
Persoal

Convocatoria e bases para a provisión dunha praza de policía local pola quenda de mobilidade

ANUNCIO

Expediente núm. 2022/E001/000011

No procedemento de referencia a concelleira-delegada da Área de Recursos Humanos, Industria e Emprego ditou o 
Decreto núm. 92/2023, do 11 de xaneiro que,  na súa parte dispositiva, resolve:

“1. Convocar o proceso selectivo para a provisión dunha praza vacante de policía local pola quenda de mobilidade, das 
seguintes características:

 -  Relación de servizo: persoal funcionario de carreira

 -  Clasificación, segundo o establecido nos artigos 167 e seguintes do texto refundido das disposicións legais 
vixentes en materia de réxime local, aprobado polo Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de  abril (TRRL): 
Escala de administración especial; Subescala de servizos especiais; Clase: policía local e os seus auxiliares.  

 -  Escala segundo o artigo 24.2 da Lei 4/2017, do 20 de abril, de coordinación de policías locais:  básica.

 -  Grupo: C. Subgrupo: C1

 -  Categoría e donominación: policía

 -  Número de prazas: unha (1)

 -  Quenda: mobilidade

2. Aprobar as bases que rexerán no proceso selectivo para a provisión da praza indicada.

O contido das bases é o seguinte:

BASES QUE REXERÁN NA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA VACANTE DE POLICÍA  LOCAL POLA QUEN-
DA DE MOBILIDADE HORIZONTAL 

A presente convocatoria constitúe parte do desenvolvemento da oferta de emprego público do Concello das Pontes de 
García Rodríguez correspondente ao ano 2020 (OEP 2020) aprobada pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria 
que tivo lugar o 23/12/2020 e publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP) núm. 223, do 29/12/2020. Esta 
convocatoria réxese polas seguintes normas (bases):

1. NÚMERO, DENOMINACIÓN E CARACTERÍSTICAS

- Relación de servizo: persoal funcionario de carreira

- Escala: administración especial.

- Subescala: servizos especiais.

- Clase: policía local e os seus auxiliares

- Escala segundo o artigo 24.2 da Lei 4/2017, do 20 de abril, de coordinación de   policías locais: básica

- Grupo: C. Subgrupo: C1

- Número de prazas: unha (1)

2. REQUISITOS DOS/AS  CANDIDATOS/AS

2.1. Para seren admitidos/as no proceso de provisión, as/os aspirantes terán que reunir no día de finalización do prazo 
de presentación de solicitudes, os seguintes requisitos:

a) Estar en posesión do título de  bacharelato ou técnico. Así mesmo, observarase o establecido na Orde EDU/1603/2009, 
do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en educación secundaria obrigatoria e de 
bacharelato regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
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No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidedignamente  a súa homo-
logación ou a credencial de recoñecemento do título para efectos profesionais.

b) Ter en propiedade a categoría de policía noutros corpos da Policía Local da Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Estar  na situación administrativa de servizo activo na categoría de policía noutros corpos da Policía Local da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

d) Contar cun mínimo de tres anos de servizos na categoría de policía do dito corpo.

e) Levar máis de tres anos de tempo efectivo e continuado no actual destino.

f) Non atoparse en situación administrativa de segunda actividade, agás os casos de segunda actividade por embarazo 
ou lactación.

g) Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B, comprometéndose, mediante declaración, a mantelos 
vixentes ata o momento da xubilación.

3. SOLICITUDES

3.1. As persoas interesadas en tomar parte neste proceso de provisión terán que facelo constar en solicitude, segundo 
o modelo que se establece no Anexo. 

3.2. Para poder ser admitido no proceso, deberá achegarse á instancia a seguinte documentación:

- Fotocopia do DNI por ambas as dúas caras.

–Relación dos méritos que se acrediten, por cada un dos apartados de que consta o concurso.

- Copias da documentación acreditativa dos méritos alegados. A documentación acreditativa do méritos deberá presen-
tarse na orde en que figura cada un deles na relación de méritos.

- Certificado acreditativo de ter en propiedade a categoría de policía nalgún dos corpos da Policía Local da Comunidade 
Autónoma de Galicia, de estar en servizo activo na dita categoría, de contar cunha antigüidade mínima de tres anos nesa 
categoría, de levar máis de tres anos de tempo efectivo e continuado no actual destino e de non atoparse en situación 
administrativa de segunda actividade, agás os casos de segunda actividade por embarazo ou lactación.

A documentación deberá presentarse na mesma forma (electrónica) que a solicitude. 

3.3. As persoas interesadas responsabilízanse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, 
cando a relevancia do documento no procedemento o esixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a  Adminis-
tración poderá solicitar, de maneira motivada, o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá 
requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3.4. A consignación de datos falsos na solicitude ou na documentación achegada polas persoas aspirantes sanciona-
rase coa anulación da solicitude, sen prexuízo das medidas legais que correspondan.

3.5. A convocatoria e as súas bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP); e no Diario Oficial 
de Galicia (DOG) publicarase un extracto da convocatoria no que conste o concello convocante, o número de postos/prazas 
que se convocan, a escala e categoría a que pertencen, o sistema de provisión e unha cita do BOP en que figuren as bases 
correspondentes, que serán vinculantes para a Administración.

Logo da publicación do extracto no DOG, será publicado un anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), no que figuren 
as características sinaladas anteriormente, a cita dos anuncios inseridos no BOP e no DOG e o prazo de presentación de 
solicitudes.

3.6. As solicitudes, ás que se achegará a restante documentación sinalada nas presentes bases, serán dirixidas ao 
Rexistro Xeral do concello no prazo de vinte días hábiles, contados a partir do seguinte o da publicación do anuncio da 
convocatoria no Boletín Oficial del Estado (BOE). 

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente   a  través da sede electrónica do Concello das Pontes de García Rodrí-
guez (https://sede.aspontes.org/opencms/gl/), ao abeiro do artigo 6.4.f) do Regulamento da administración electrónica  
municipal do Concello das Pontes de García Rodríguez (BOP núm. 44, do 08/03/2021).

Non  se permite a  presentación da solicitude de participación en de maneira presencial (no concello, nas oficinas de 
Correos,  a través do sistema SIR de calquera administración…). De efectuarse a través deses medios a solicitude non 
será admitida.

3.7. Non se esixen taxas por participar no concurso.
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4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

4.1. Lista provisional.

Unha vez que remate o prazo de presentación de instancias, a Concellaría Delegada  de Recursos Humanos, Industria 
e Emprego ditará resolución na que se declarará aprobada a lista provisional das persoas aspirantes admitidas e excluídas, 
con indicación das causas de exclusión, de ser o caso. Esta resolución publicarase no Boletín Oficial da Provincia da Coruña 
(BOP) e no taboleiro de anuncios  electrónico do Concello das Pontes de García Rodríguez.(https://sede.aspontes.org/
opencms/es/informacion/)

4.2. Prazo de  reclamacións.

As persoas aspirantes non admitidas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados dende o seguinte ao da publica-
ción da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no BOP co fin de emendar o defecto que motivara a súa exclusión. 
Neste prazo as persoas eventualmente omitidas poderán alegar a súa falta de inclusión.

4.3. Lista definitiva.

Logo de rematado  o prazo de reclamacións, a Concellaría Delegada da Área de Recursos Humanos, Industria e Em-
prego ditará resolución na que se aprobará a lista definitiva do persoal aspirante admitido e  do excluído. Esta resolución 
publicarase no BOP  e no taboleiro electrónico da entidade local.

5. TRIBUNAL.

5.1. A designación das persoas integrantes do órgano de selección realizarase de conformidade co establecido no 
artigo 34 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais  (LCPL),  no artigo 6.1 do Decreto 243/2008, do 
16 de outubro, polo que se desenvolve a LCPL e no artigo  48 do texto refundido das disposicións legais da Comunidade 
Autónoma de Galicia en materia de igualdade, aprobado polo Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, para garantir, 
en todo caso, a súa composición paritaria. Na súa consecuencia:

a) O órgano de selección será colexiado e  a súa composición terá que axustarase  aos principios de imparcialidade e 
profesionalidade das persoas integrantes, con unha composición paritaria.

b) Non poderá formar parte  dos órganos de selección o persoal de elección ou designación política, o persoal interino, 
o persoal laboral temporal e o persoal eventual, nin tampouco as persoas que  nos cinco anos anteriores á publicación da 
convocatoria realizasen  tarefas de preparación  de aspirantes a probas selectivas ou colaborasen durante ese período con 
centros de preparación de persoas opositoras.

c) A pertenza ao tribunal será a título individual, sen que poida ostentarse esta por representación ou por conta de 
ninguén.

d) Os/as membros do órgano de selección deben pertencer a un corpo, escala ou categoría profesional para o ingreso 
no cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior ao esixido para participar no proceso selectivo.

5.2. A composición nominativa do tribunal (titulares e suplentes) determinarase na mesma resolución pola que se 
aprobe a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas.

5.3. As persoas  membros do tribunal terán que absterse de intervir, notificando esta circunstancia  á Concellaría 
Delegada cando concorra neles algunha circunstancias das previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro,  de 
réxime xurídico do sector público, ou  se se encargaran das tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas nos 
cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria.

A Concellaría Delegada poderá solicitar das persoas integrantes do tribunal declaración expresa de non atoparse 
incursas na obriga de abstención regulada nesta base.

As/os aspirantes poderán recusar as persoas integrantes do tribunal cando concorran as circunstancias de abstención 
reguladas na presente base.

5.4. O tribunal non poderá constituírse sen a presenza, polo menos, do/a presidente, o/a secretario/a e un/ha vogal. 
Todos/as os/as membros do tribunal terán voz e voto. O tribunal queda autorizado para resolver cantas dúbidas poidan 
presentarse e para adoptar os acordos que garantan a boa orde da convocatoria, en todo o non previsto polas presentes 
bases e na normativa aplicable. O procedemento de actuación do tribunal axustarase ao disposto na Lei 40/2015, do 1 de 
outubro, de réxime xurídico do sector público.
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6. PROCESO PROVISORIO.

6.1. O proceso de provisión efectuarase polo sistema de concurso, de conformidade co seguinte baremo de méritos:

A. Titulacións académicas oficiais

-Título universitario de posgrao, doutor ou equivalente: 3,00 puntos.

-Título universitario de grao, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente: 2,00 puntos.

- Técnico superior, diplomado universitario, enxeñeiro  técnico, arquitecto técnico,  diplomado  superior en criminoloxía, 
ciencias policiais ou equivalente: 1,50 puntos.

- Bacharelato, técnico ou equivalente: 0,50 puntos.

B. Antigüidade como funcionario/a de carreira

- Por cada ano de servizo, ou fracción superior a seis meses,  nos corpos de policía local: 0,20 puntos.

- Por cada ano de servizo, ou fracción superior a seis meses, noutro corpo de seguridade: 0,10 puntos.

- Por cada ano de servizo, ou fracción superior a seis meses, noutro corpo de  calquera Administración pública: 0,05 
puntos.

Para os efectos de valoración da antigüidade só serán tidos en conta os servizos prestados como funcionario/a de 
carreira.

C. Formación  profesional e docencia 

C.1. Formación profesional continua:

C.1.1. Os cursos de formación profesional ou outras actividades formativas desenvolvidas directamente pola Academia 
Galega de Seguridade Pública, ou mediante convenios ou protocolos de colaboración con concellos, deputacións e outras 
entidades públicas, serán valorados de acordo co seguinte baremo:

- Cada hora  en actividades  de tipo presencial con exame de aproveitamento: 0,025 puntos.

- Cada hora en actividades formativas de tipo presencial: 0,015 puntos.

- Cada hora  en  actividades de formación en liña con exame de aproveitamento:

 0,020 puntos.

 - Cada hora en actividades de  formación en liña: 0,010 puntos.

C.1.2. Os cursos ou actividades realizadas como alumno/a  noutras actividades alleas á AGASP  serán valorados de 
acordo ao seguinte baremo:

- Ata 20 horas lectivas: só asistencia 0,20 puntos; aproveitamento 0,30 puntos.

- Entre 21 e 40  horas lectivas: só asistencia 0,35 puntos; aproveitamento 0,50 puntos.

- Entre 41 e 70 horas lectivas: só asistencia 0,45 puntos; aproveitamento 0,65 puntos.

- Entre 71 e 100 horas lectivas: só asistencia 0,50 puntos; aproveitamento 0,75 puntos.

- Entre 101 e 200 horas lectivas: só asistencia 0,75 puntos; aproveitamento 1,00 puntos.

- Máis de 200 horas lectivas: só asistencia 1,00 puntos; aproveitamento 1,30 puntos.

Non se terán en conta, para os efectos de valoración: os cursos obrigatorios que formen parte do proceso de selección 
para o acceso a calquera categoría ou emprego dos corpos e forzas de seguranza; os cursos repetidos, salvo que transco-
rrese un período superior a cinco anos desde a finalización do primeiro curso e os cursos necesarios para a obtención das 
titulacións xa valoradas no apartado A (titulacións académicas).

C.2. Docencia:

C.2.1. A participación como profesor/a en cursos ou noutras actividades formativas desenvolvidas directamente pola 
Academia Galega de Seguridade Pública, ou mediante convenios ou protocolos de colaboración con concellos, deputacións 
e outras entidades públicas, dirixidos en particular aos corpos de Policía local, ou tamén ao colectivo das forzas e corpos 
de seguranza, valoraranse por hora impartida a razón de:

- Cada hora en actividades formativas de asistencia presencial: 0,020 puntos.

- Cada hora en actividades de formación en liña: 0,015 puntos.
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C.2.2. A participación como profesor/a  en cursos ou noutras actividades alleas á AGASP valoraranse por hora impar-
tida a razón de:

- Cada hora en actividades formativas de asistencia presencial: 0,015 puntos.

- Cada hora en actividades de formación en liña: 0,010 puntos.

O mesmo curso impartido en máis dunha ocasión só computará unha vez, agás que transcorrese un período superior 
a cinco anos desde a súa impartición.

Os méritos deste epígrafe deberán  acreditarse mediante a presentación dos diplomas ou certificados corresponden-
tes, que expresarán claramente os contidos xerais e as horas de formación ou docencia, se é o caso.

D. Distincións e recompensas oficiais 

- Placa individual ao mérito da policía local: 2,00 puntos.

- Placa colectiva ao mérito da policía local: 1,50 puntos.

- Medalla ao mérito da policía local: 1,00 punto.

- Medalla ou cruz ao mérito policial doutros corpos: 0,75 puntos.

- Distincións do órgano colexiado competente do concello: 0,25 puntos.

E. Idiomas 

O coñecemento doutro idioma distinto do español e do galego, acreditado por certificado de Escola Oficial de Idiomas  
(EOI), valorarase a razón de:

a) Ciclos.

- Certificado de superación do ciclo elemental: 1,00 puntos.

- Certificado de superación do ciclo superior: 2,00 puntos.

b) Niveis.

• Certificado superación nivel básico: 0,65 puntos.

• Certificado superación nivel intermedio: 1,30 puntos.

• Certificado superación nivel avanzado: 2,00 puntos.

Só se terá en conta o ciclo ou nivel de máis valor dos que se acrediten.

F. Lingua galega (ata 2 puntos)

- Celga 1: 0,25 puntos.

- Celga 2: 0,50 puntos.

- Celga 3: 0,75 puntos.

- Celga 4: 1,00 puntos.

- Curso de iniciación: 0,75 puntos .

- Curso de perfeccionamento: 1,00 puntos.

- Linguaxe administrativa nivel medio: 1,50 puntos.

- Linguaxe administrativa nivel superior: 2,00 puntos.

Só se terá en conta o título de máis nivel dos que se acrediten.

6.2. No proceso de valoración poderá recabarse formalmente das persoas  interesadas as aclaracións ou, de ser o 
caso, a documentación adicional que se estime necesaria para a comprobación dos méritos alegados.

6.3. A puntuación obtida por cada candidato/a publicarase no taboleiro electrónico  do Concello.

6.4 En relación coa aplicación dos baremos, débense ter en conta as seguintes normas:

- Titulación académicas: non se valorará a titulación requirida para o acceso á categoría a que se aspira, agás que se 
posúa máis dunha. Tampouco se terán en conta, para os efectos de valoración, as titulacións necesarias ou as que se 
empregasen como vía de acceso para a obtención dunha titulación superior xa valorada.

- Equivalencia de titulación: para os efectos de equivalencia de titulación só se admitirán as recoñecidas polo ministerio 
competente na materia como títulos académicos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, debendo ache-
garse a correspondente declaración oficial de equivalencia, ou disposición na que se estableza a mesma e, se é o caso, o 
BOE en que se publica.
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7. DESEMPATE

No caso de producirse empate na puntuación final, a orde na relación establecerase de acordo cos seguintes criterios:

Primeiro. Por ser un grupo con infrarrepresentación do sexo feminino  en aplicación do disposto no artigo 49 do texto 
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, aprobado polo Decreto 
lexislativo  2/2015, do 12 de febreiro, preferencia da muller respecto ao home.

Segundo. Maior puntuación obtida sucesivamente nos seguintes apartados do concurso: A) Titulacións académicas; B) 
Antigüidade; C) Formación profesional e docencia; D) Distincións e recompensas; E) Idiomas; F) Lingua galega.

Terceiro. De persistir o empate este resolverase mediante sorteo cuxa realización será anunciada con unha antelación 
mínima de dous días hábiles no taboleiro electrónico municipal -sinalando o lugar, día e hora de celebración- para que as 
persoas aspirantes poidan acudir a  presenciar o mesmo.

8. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

8.1. O tribunal remitiralle á  Concellaría Delegada a  proposta de adxudicación da praza de policía local do Concello das 
Pontes de García Rodríguez da persoa aspirante seleccionada. Esta proposta será elevada a definitiva por resolución da 
Concellaría Delegada, resolución que se publicará no BOP

8.2. O destino obtido como consecuencia da presente convocatoria é irrenunciable, agás que con anterioridade ao 
remate do prazo posesorio se obtivese outro destino mediante convocatoria pública. Neste caso a persoa interesada 
deberá optar e comunicar cal é a praza da súa elección, tal e como establece o artigo 43.6 da Lei 4/2007, do 20 de abril, 
de coordinación de policías locais.

Co fin de asegurar a cobertura da praza convocada, cando a persoa proposta opte por tomar posesión noutro destino 
a Concellaría Delegada requirirá do tribunal de selección unha nova proposta de nomeamento da persoa aspirante que 
corresponda, segundo a puntuación obtida.

8.3. De acordo co disposto no  artigo 8 do Regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de 
carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes 
do sector público autonómico, aprobado polo Decreto 151/2022, do 4 de agosto, o prazo para tomar posesión será de 
tres días hábiles se non implica cambio de residencia do funcionario, ou  de sete días hábiles se comporta cambio de 
residencia. O prazo de toma de posesión empezará a contarse a partir do día seguinte ao do cesamento no concello de 
procedencia, que deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes á publicación da resolución do concurso no 
Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP).

8.4. O persoal funcionario que ocupe a praza ofertada na presente convocatoria quedará na súa administración de orixe 
na situación administrativa de servizos noutras administración públicas (artigo 43.7 da LCPL).

9. RECURSOS.

Contra o acordo de aprobación das presentes bases, que pon fin á vía administrativa poderá interpoñerse recurso po-
testativo de reposición ante a Concellaría-Delegada da Área de Recursos Humanos, Industria e Emprego, no prazo dun mes 
a contar desde a súa publicación; ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Ferrol (A Coruña) sen prezuízo da facultade de opción que lle permite á persoa demandante  o 
artigo  14.1, regra segunda da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo 
de dous meses,  a contar dende o día seguinte  ao da  súa publicación no BOP.

Non poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo, se se tivese interposto o potestativo de reposición, en 
tanto non se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do mesmo polo transcurso do prazo dun mes 
desde a súa interposición. Neste caso, o prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo será de dous 
meses desde a resolución expresa do recurso de reposición, a contar desde o día seguinte ao da notificación do mesmo; ou 
ben, seis meses, a contar desde o día seguinte en que deba entenderse desestimado por silencio administrativo o citado 
recurso potestativo de reposición.
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ANEXO 

“SOLICITUDE DE ADMISIÓN  AO PROCESO PARA  A  PROVISIÓN DUNHA PRAZA/POSTO DE POLICÍA  (QUENDA DE 
MOBILIDADE) NO CORPO DA POLICÍA LOCAL DO  CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

CONVOCATORIA: POLICÍA  (MOBILIDADE)

Expediente núm. 2022/E001/000011

Datos persoais

Primeiro apelido:

Segundo apelido:

Nome:

DNI Sexo: (Varón / Muller):

Data de nacemento:

Lugar de nacemento  (nacionalidade): 

Enderezo: 

Código postal

Localidade:

Teléfono:

E-mail: 

Documentación presentada coa solicitude 

(sinálese cun X no recadro  correspondente):

Para poder ser admitido/a no proceso, deberá achegarse á solicitude a seguinte documentación:

  Certificado acreditativo de ter en propiedade a categoría de policía nalgún dos corpos da Policía Local da Comunidade 
Autónoma de Galicia, de estar en servizo activo na dita categoría, de contar cunha antigüidade mínima de tres anos 
nesa categoría, de levar máis de tres anos de tempo efectivo e continuado  no actual destino e de non atoparse en 
situación administratativa de segunda actividade, agás os casos de segunda actividade por embarazo ou lactación.

  Relación dos méritos  que se acreditan  por cada un dos  apartados de que consta o concurso.

  Documentación acreditativa dos méritos alegados.

A persoa abaixo asinante solicita ser admitida no proceso de provisión do posto ao que se refire a presente solicitude 
e declara  que son certos os datos consignados nela, e que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos nesta convoca-
toria, comprometéndose a probar documentalmente todos os datos que figuran nesta solicitude.

A persoa  solicitante autoriza o uso dos datos consignados na presente solicitude para os efectos previstos nas bases 
da convocatoria.

Asinado”

3. Publicar as bases desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP).

4. Publicar o anuncio da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG) e no Boletín Oficial del Estado (BOE). 
A data de publicación do anuncio no BOE servirá para o cómputo do prazo de presentación de solicitudes.

As Pontes de García Rodríguez, 12 de xaneiro de 2023

A  concelleira-delegada da Área de Recursos Humanos, Industria e Emprego

Ana María Pena Purriños

2023/176
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