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a situar en: 

C/ FRAGA IRIBARNE Nº2, PORTOMARIN 

cumprindo o disposto  no art. no artigo 36 b) 3   do  Real Decreto 2816/82, do 27 de agosto de 1982, de 

Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas, Reglamento Xeral de Policía, sométese  a información pública 

por período de dez días, coa fin de que durante o mesmo (que comezará a contarse dende o día seguinte ó da 

inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia) poidan examina-lo expediente, na Secretaría deste 

Concello,  as persoas que  dalgún xeito  se  consideren  afectadas pola actividade que  se  pretende  instalar e 

formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas. 

 

En PORTOMARIN, a 25 de MARZO de 2.013.- O Alcalde, Juan Carlos Serrano López 

 

R. 1266 

 

 

RIBADEO 
 

Anuncio 
 

Faise público  que  transcurrido o  prazo de  información pública relativo a aprobación inicial por acordo 

plenario de 29 de xaneiro de 2013 da modificación da RPT municipal e non formulándose reclamacións ou 

alegacións á mesma, elévase a definitivo o referido acordo plenario quedando aprobada á modificación da RPT 

municipal do seguinte xeito: 

 

1º.-Amortizar o posto de traballo nº 0601 que fgura na RPT municipal coa seguinte descrición: 

 

Cód. Denom. 

Puesto 
Dot Nivel 

CD 
CE 

mes 
Tipo 

Posto 
F.P. Admón. Grupo Escala Titulac. Observac. 

0601 Dtor.E.Música 1 23 763,52 N A AL A2 LAE E.M.M. VACANTE 
 

0601.- Director da Escola Municipal de Música.- Ten as funcións de dirección e xestión da Escola Municipal de 

Música, con funcións de colaboración musical e docencia da mesma; e en  virtude do convenio coa Asociación 

"Amadores da Música" no seu caso,  funcións de colaboración musical e de docencia  coa Banda dependente da 

Asociación; sendo o contido do seu posto de traballo a dirección, xestión e docencia na Escola Municipal de 

Música, e outros traballos análogos no ámbito da docencia musical que lle sexan encomendados pola Alcaldía ou 

Concellería-Delegada. Calquera outra función propia do seu cargo ou categoría. 

 

 

2º.- Modificar o posto cód. 602 “ Profesores da Escola Municipal de Música”, da RPT municipal (persoal laboral 

fixo) que quedaría coa seguinte redacción: 

 

0602.- Profesores da Escola Municipal de Música.- 

 

Cód. Denom. 

Puesto 
Dot Nivel 

CD 
CE 

mes 
Tipo 

Posto 
F.P. Admón. Grupo Escala Titulac. Observac. 

0602/1- 

7 
Prof.    Escola 

Música 
7 18 1* 2* N A AL A2 LAE  4 Fixo Disc. 

3   Interinos 

Tem. Parcial 
 

1* Non teñen CE porque a súa estructura actual de nómina é outra. 

 

Correspóndenlle as funcións propias na súa categoría profesional no ámbito da Escola Municipal de Música 

concretamente  a  impartición  durante  o  curso  das  clases  pertinentes  na   disciplina  ou  especialidade 

correspondente á praza á que se opta, e no seu caso a impartición doutras materiais musicais complementarias, 

suplencia  de  baixas,  asi como  o  desenvolvemento  das labores inherentes  ao posto  relativas á xestión  e 

colaboración  administrativa e demais traballos materiais necesarios conforme ás directrices que se fixen ao 

longo do período lectivo pola Dirección da Escola e Concellaría-Delegada correspondente. 

 

2* Asemade, un dos postos de profesor, con independencia da impartición durante o curso das clases da 

súa disciplina ou especialidade levará aparelladas as funcións de Xefatura de Estudios da Escola municipal coa 

correspondente retribución no seu Complemento salarial por estas funcións. 

 

Igualmente un dos postos de profesor, con independencia da impartición durante o curso das clases da súa 

disciplina ou  especialidade  na Escola  Municipal, levará aparelladas, de  acordo coa directiva da Asociación 

Amadores da Música, as labores de dirección da Banda Municipal dependente de dita Asociación, aplicándose a 

correspondente retribución no seu complemento salarial por estas funcións. 

 

3º.- A modificación do posto cód. 161 “ Profesores da Escola de Música”, da RPT municipal (persoal laboral 

temporal), que quedaría coa seguinte redacción: 
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Cód. Denom. 

Puesto 
Dot Nivel 

CD 
CE 

mes 
Tipo 

Posto 
F.P Admón Grupo Escala Titulac. Observac. 

161/1-8 Prof. 

Escola 

Música 

8 18 1* N A AL A2 LAE  Tempo parcial. 

Retribuc. según 

horas 
 

1* Un dos postos  de profesor, con independencia da impartición durante o curso das clases da súa 

disciplina ou especialidade levará aparelladas as funcións  de Xefatura de  Estudios  da Escola municipal coa 

correspondente retribución no seu Complemento salarial por estas funcións. 

 

Igualmente un dos postos de profesor, con independencia da impartición durante o curso das clases da súa 

disciplina ou  especialidade  na Escola  Municipal, levará aparelladas, de  acordo coa directiva da Asociación 

Amadores da Música, as labores de dirección da Banda Municipal dependente de dita Asociación, aplicándose a 

correspondente retribución no seu complemento salarial por estas funcións. 

 

4.- A amortización dos seguintes postos de traballo: 

 

0714 Oper.Limp.Via. 9 13 337,03 N A AL E LAE  VACANTES 

2 
 

Trataríase neste caso de dous postos (nº 714/8 e 9) da RPT, un dos cales se atopa na actualidade vacante e 

outro  cuberto  por  persoal laboral fixo,  concretamente  por  don  Ramón  Rodriguez  Martínez, operario que 

próximamente se xubilará por cumprimento da idade regulamentaria de 65 anos. 

 

5.- A amortización do seguinte posto: 

 

0402/5-13 Aux.Fogar 9 - - - A AL E LAE  Indefinido 
 

Trátase  de amortizar a finais de decembro de 2013 un posto de Auxilar de Axuda no fogar a domicilio, 

concretamente ocupado por dona  Antonia Rosa Maseda-Alonso Hermida-Vigo que ten autorizada a prolongación 

no  servizo activo ata 26 de  decembro  de  2013, por Resolución  da Alcaldía   de  26/04/2012 por non  ter 

cotizacións suficientes para a súa xubilación aínda que xa cumpriu os 65 anos de idade o 25 de abril de 2012. 

 

A presente modificación entrará en vigor a partir do día seguinte ó da publicación íntegra no Boletín Oficial 

da Provincia e unha vez transcurrido o prazo de 15 días a que fai referencia o artigo 65 da Lei 7/1985. 

 

O que se fai público significando que o presente acto pon fín á vía administrativa e que contra o mesmo, de 

conformidade co previsto nos artigos 25 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo  reguladora da Xurisdicción 

Contencioso-Administrativa poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do T.S.X.G. no 

prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ó da publicación deste anuncio no BO da Provincia. Todo 

isto sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se  estime conveniente. 

 

Ribadeo, 2 de abril de 2013.- O ALCALDE, FERNANDO SUÁREZ BARCIA. O SECRETARIO EN FUNCIÓNS, FIDEL 

MAAÑÓN LÓPEZ 

R. 1284 

 

 

XOVE 
 

Anuncio 

 

Faise público que con data 2 de abril de 2.013 formalizouse contrato de obra de INSTALACION DE ENERXÍA 

SOLAR FOTOVOLTAICA DE BALANCE NETO PARA CONSUMO NO CONCELLO, o que se publica aos efectos do 

artigo 154 do RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do 

Sector Público. 

 

1.- Entidade Adxudicataria: Concello de Xove. 

2.- Obxecto do contrato 

a)Descrición do obxecto:  INSTALACION DE ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE BALANCE NETO PARA 

CONSUMO NO CONCELLO 

b)Prazo de execución: 30 días 

3.- Tramitación e procedemento de adxudicación: 

a) Tramitación: Urxente 

b)Procedemento: 

Aberto 

4.- Orzamento base de licitación: 104.337,11 € e 21.910,79 de IVE. 

5.- Data de publicación do anuncio: 15 de xaneiro de 2013 

6.- Adxudicación: 

a) Data: 26 de marzo de 2013 

b) Contratista: Instalaciones Eléctricas de Sanxenxo, S.L.U. 


