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CADRO DE PERSOAL LABORAL.
DENOMINACIÓN

NÚMERO

OBSERVACIÓNS .

14.612,36
1'1.124,24
34.020,18
10.959,84
8.745,96

CONV. CONSTRUCC.
CONV. LlMPEZA EDIF.
CONV, LlMPEZA EDIF.

2

. 13.366,2

CONV. LIMPEZA

2
2

5.341,12
, 4.665,64

' CONV, OFIe. DESPACHOS

Cotobade;"
20 de ágosto de '2002.-0
·Alcalde, José Ramón .Abiií .Varela.
'
.

6275

. AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ASISTENTE SOCIAL
PEÓN
OFICIOS VARIOS
;
LlMPADORAS COLEXIO TENORlO
LlMPADORA'CENTRO MEDICO,
E CASA CONCELLO
LlMPADQRAS
COLEXIO EDIF. CARBALLEDO
ENCARGADOS BIBLIOTECAS
PABELLÓN ENCARGADOS

',' ,\

VACANTES , RETRIBUCIÓN

1
1
3
.. 2,
1

1

l'

E) Nomeamentos: '

BUEU

a) Fillo Predilecto do Concello de Bueu

ANUNCIO

l¡) Fillo Adoptivo do Concello de Bueu
c)
Me~bro Honoran.o
da. Corporación
'
. REGlJLAMENTO DE HONRAS E riÚ,TrnCIÓNS
..
Artigo 4.--;-1'1. Medalla do Concello. de Bueu, será
E PREMIOS"~ DE BUEU",
unha distinción que poida, outorgarse a personaliAprobado 'inicialmente' polo Pleno daCorpora-'
dades, ' Corporàcións, InstituciÓns" ou ' calquera
. ción, en sesiÓn ordinaria celebrada' o día 3 de abril
outra entidade
xtÚid;,ca,
dignos de' especial
. .
:
' merece.
,de 2'002; O Réghlamimto de honras e distincións ·e
mento.
Premios,' "Vila de Búim", e'publicado o c~nsegu,inte
Artigo, 5.-A 'Medal).a, nas s.ias dúas categorías,
anuncio no.B.O.P. núnl~ 100, de data 28/05/02, para
terá ,Unha dimensión máxima de 8 cms. De diáme. a Súa exposiçión pública polo périodode trinta días
:seguintes, sEm que ·se .teñan presentado alegacions : troo No ,anverso figurará o'escudo do 'Concello, e no
. reverso ievará a inscripción: Concello de Éueti-Me~
;
'nó ' devandito' prazo, enténdese aprobado de xeito
dália- dé Ouro, o~ ConÚUb 'de13u~u-Medalla ãe ---,
.-+-._ :~ definitiVO, I'rocedé~dose a 'súa publicaci6n integra
;.
no BoIetin·Oficiá! da Provincia', ós efectos estable- ., . Prata; segundo proceda, e 'pendudará dun cordón
, trenzadó branco ou azúl. '
.
cidos no ~rtigo ,70.2 da Lei '$/85.
, '
Artigo 1,-0 Concello d,e Bueu l?oderá recoñer,
, . Artigo 6:....:.CosílOme~mentos premiaránse méri, . mediante·
d,istinci6ns, os méritQs, .servicios ou l!ctos ecirc,urihancias siñgulares que . concorran 'nosí'
tUaciÓIls,-.qUe.c;oncoi:ran nas persoas física's ou :xtÍ-,
galardoados qué reútian as 'condicións que determi- '
, ríd.icaS" e, que J;.edunden en beneficio do, Municipio
,na o artigÓ'-'l, e ademáis: '
de Bueu, en calquera dos seus aspectos. É obxecto
a) ..,P ara 'a 'concesión: de Fillo ' Predilecto., " ~erá
',
do presente Reg¡rlamento, .a súa regulación.
condición indispe nsable que a ,persoa :illtereArtigo 2."":"'±ódalas distincións ás que se fai refe~
sada fose 'nada' no MuiÍicipip 'de Buéu. '
renda .n,este);l.egulamento, 'teñen carácter exclusi1:Í) A conce~ió~ .do 'tÚ;ulodé FilJpAdoptivó, ouvamente ~onorificé>, seÍlque lle, outorguen ninÍ5ún
torgaráseunecam.e nte a p"'!;So~ naturais, de
dereito adrriliÍistrativo ou de caráéter económico'. A
calquera oub:0 municipio: • . ,
'r
s;Xa ,cónc;esiÓn da dereitO , a acredita-la súa condi..I
ción" preemiÍlencia nos actos oficiais, e ostentar
, c) A concesióó do t~thl0 'de Membro Honorario
i
funcións
-representativas
fórà
do
Municipio,
candó
da Corporación, requerirá que a' persoa inteI
acorde.
.
I así se
.r~sada
. desemprega:ra .os cargos de Alcalde ou',
,"
.
,
'Concelleiro deste Cpncello.
. '.
.
.
Artigo
3.-As
.distincións.
que
p'oderá
concede-lo
t
Concello de Bueu, son as seguirltes: ,
".
"
,cij.' premicis Vila .de Bueu ' .
, A) Medalla do C~ncello de 'Bueu, nas súas cat~Artigo' 7 :,--Par'á a cimcesión de l' ca1q1iei~ das
gorias dé:
..
'
, Honrai e Distincións que rec,olle este 'Regulamento,
a) Medalla de auto '
. compre"a t!amitàción do op~rluno expediente xus,:b) Medalla de Prata
tificativo das razóns do outorgamento, que se insc
o

,

,

~

(

II.

'

-;:;z
.
,

..
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truirá co nomeamento de Xuíz Instructor e Secretario que deberá tramitala pola Secretaría Xeral.
Artigo 8.-0 expediente poderá instruirse:
a) 'De oficio, a instancia do' Sr. Alcalde ou dun
tercio dos Concelleiros.
b) A peà.iffiento razoado da mairande p.arte das
entidades que. funcionen legalmente no Mu-'
nicipio.
.No expediente faránse consta"los méritos e circ'u nstancias da persoa ou entidade interesada, con ·
informacións e diliXencias sobre o.s feitos que.os
· motivan.
/ . Artigo 9.---":Concluso o expediente; sométeráse a .'
·.itÍiorme da Con;lisión de Réxime Interior, que emi- .
tirá a proposta' de cOlicesión correspOlidEmte.
.
Artigo' 10.~A concesión de ~alquera honra bt,
distincióp, 'f aráse polo. Concello Pleno, 'de confor· ;,udade co disposto no artigq 50:24. do ROFEL '(Regulamento de Organización ' e Funcionamento das
Entidad~s Locais), en sesión extraordinaria, e requerirá o voto favorable da maibda absoluta.legal
dos membros da Corporación. .
. Artigo. 'iL-Cada distin~ión . entregarás e polo
Alcalde, no Salón de Sesións do Conc,!llo, coa asis,
tÉmcia do Pleno da Corporación e aquelas autoridades e representacións' que se estirilen pertinentes~
. Artigo 12.,-0 Concello de Bueu.{otl' a Secrétaria
da Corporación), creará un Libro de Rexistro, divi- .
· dido en tantas seccións cantas sexan as honras, dis.o,.
tincións ou ' nome~ento"s establecidos neste Regu~
lamento, no que se inscribirán' as cir.! ,unstancias
que rodean a co,:,-cesión.
..
... . .'.
. Artigo 13.~0 nomeamento de Fillo Predilecto,
. ."Fill..Q _Adoptivq ou Mempró 1Io.UQr:anQJmporás.elle
ó interesado:
'
...
.
..,
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a) Es'ctido~Insina do Concell'o en miniatura'.
b) Concesión dun diploma de.40:k 30 cm. (según
. . deseño a ' selecdonar) . . ,
.
r
' .
.
•
Artigo 14.~Cando có~corr¡¡n 'circunstancias es,.
peciais libr.e mente estimàdas pola Corporación,
poderá concederse hOnra e dlstinción ii título póstumo.
.
.

"

~

A~tigo 15.-Previo expediente, 'a Corporación
poderá tevoca-;las concesións recoñecidas·neste Regulamento, c!!,lldo a persoa ou entidade modifique
profundamente a súa conduc~a.
'
.
Migo 16 ....,..Para o non 'preVisto no presente Re- .
· gulamEmto, estatáse ó aisposto no R.O.F. e .demáis
lexislación apli;able.
.
.
PREMIOS '''VILA DE BUE"Ç"

Artigo 17.-0 Con~ell9 de Bueu convoca anualmente o ,premio Vila de Bueú como .recoñecemente
a todas .aquela:;;. persoas físicas ou xm:ídicas,' asociacións) institucións, 'clubs, colectiv.os, 'etc: do Municipio, polo seu traballo e a súa ,labor:, e que supón '
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un beneficio para o pobo de Bueu e os seus veciños :'
Para expresar este. recoñecemento do pobo dé
Bueu
xurado califica dor elixirá un galardoado
. ,
por cada Unha das segUintes categorías"
al Recoñecemento á Labor Cultural.
Optarán a este galardón' calquera' persoa,
iristitución, asociación, etc., que tiVera realizado un destacado traballo' no campo da cultura, t~nt¿ na promoción coma na organización da actividade culturaL
.
b l Recoñecemento á Labor Social, '
Optarán a este. galardón calquera persoa,
institución, asociación, etc, que tivera realizado unha.·destiicada labor· social en benefi- .
cio dos vecÍños' dunha "maneira altruísta, .
el Recofiécemepto á maior promodón do Con. cella.. . .
,
I
. Poderán optár a este prenúo, empresas, organismos; asociacions, ou ' inc~uso persoas que,
co seu traballo, levase o nome de ,Bueu lonxe
das nosas terras.
. dl Recoñecemento ó bueuense no exterior.
Qpt;.rn a . este.· galardón, aquela ' persoa que,sendo nativo d.e Bueu ou descendente directo
dalgún veciño
Bueu e resida e .t raballe no
. extérior: tivera ou teña unha destacada traxectoria en calqu~rá cámpo. · ..
el '- Recoñecemento á labor depo~i'(a . .
P~emiarásé o labor desenvolvido na tempada '
anterior, de acórdo cos seguintes apartados:
' . e.l) Ré~oñ¡,ce;nento ' óclul:ie máis d~acadó
e.2)"Recoñecemento ó equipo máis destacado
. e,3) Recoñece;neIltoó depórtistamá~ desta- o
cado .
.
.
·é.4)" Reo'oifE~cemén:to" ó depoitista promêSã'
;"áis destacado ' (ata a' categoria xuvenil
incluída)
Artigo i8.-RecoñecementQ. Ó galardoado e.1). .
c"ada categoria, outorgarás~e un 'diploma acredi-c'
. tatiV'o :urilia metopa co escudo de Bueu, e un pin de
. prata :do CoIlcello, c¡¡.Ildo. se;xa unha pesoa física a :
gal.. rdoada. . .
'. .. .
.Artigo 19,-:Xurado,~0 xurado calificad.or es. tará composto por:
. '." .
.

un:

.1,

de

1¡

" . Urt President~: O ilmo. Sr: Alcalde, quen poderá delegar nunJha eoncelleiró/a se o estic
¡ " ma oportw¡.o,
".
~ . Vocais:
-"
: Os ~em¡{rós da Comisión de Cultura e Deportes, nas categoria~A-C-D-E. , ~
.Os m~ÍIlbros da Comisión de 'SerVícios na categoria B.
..
. ,
Un repr~sentante das Aso~iacipns de VeciñOS
Un representante dos Clubs D~poitivos- . .
Un representanté das Asociacións CulturaIS
Un tepres~ntante da Pren~a -

., _;
. .

"

.¡

..:\'\!;!.' ~
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Un representante dos InduStriais e Comerciantes
Un representante da AsociaCión de Xubilados
Un representante das Asociacións Xuvenís
Os repi:es~tantes ' dos coleçtivos sérán 'e lexidos "
anualmente por sorteo, non podendo reReti-la re- ,
presentación durante dous anos consecutivos.
Se nalgunha ocasión algún grupo político non estivera representado nalgunha das COIIÚsións Informativas que toman parte do XUrado, este grupo po,lítico pode participar como .un membro no xurado, . .
.* Secretario: O Secretario da Corporación, ou
funcionario en quen delegue.
'•
'
Artigo 20.,-Os 'candidatos a tódalas categorias,
poderán ser propostos:
'
a:l Por:calquera 'niembro da 'Corporación '
b) Por ca!queraAsociación, Iristitución, colectivo, etc. do 'Municipio de Bueu, non podendo '
propoñerse ninguép a sl mesmo. ' , r
As propostas 'serán presentadas no Rexistro do
Concello, acompañando todps os dato~ posibles do,
candidato/s proposto/s, e debendo acompañar en
cada caso unha memoria Xustific'ativa de tal pro' posta.
"
.o prazo de presentación de candidaturas remata .ós 15 dias antes da entrega do i:nesmo (ve-lo, punto
referente ás datas de ,entrega dos preIIÚos).,
'
,Artigo 21.~Elección p.os candidatos.- Unha
'vez rematado o prazo de 'presentación de propostas,
o Presidente do Xurado fixará tln,ha reunió!1 co fin
de analiza-las propostas ,existentes.
, De no;' 'existir propostas, ou non se~ ,apoiadas
_.máioritariamente, ós membtoscd.o Xurado ,resewaránse a .posibilidade de prqpofter candidato na reUe '
, nióndo Xurado, debidamente documentada.
, ,',A elección , do premiado debe ser por unani' midade ou ppr maioría cualifícada de dous tercios dos mémbros do 'Xurado" e, de non' ser así,
haberá
que declarar de~erto o 'recoliecemento
•
I
nesta categoria,
',
'
.

pr imeira.-O presente Regulamento ent rará en
vigor unha vez aprobado definitivamente polo Concello Pleno, e publicaráse o seu text o íntegro no
, Boletin Oficial da Provincia, transcorrido o prazo
previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85, de 2 de Abril.

f'
/

Segunda._Todas aquelas cuestións ' que poideran xurdir e que non estivera,n recollidas nestas
bases, 'o XuradoCalificador está facultado para interpretalas e resolvelas. O feito de présentar pro- '
postas 6 premio Vila de Bueu supón a plena'aceptación das Pfesentesbases.
.
Recursos.-:-Contra o presente acordo, que esgota a vía admmistrativa, poderáse interpor recurso '
,contencioso-adniinistrativo ante a Sala correspon'dente do Tribunal¡Superior de Xustiza de Galicia,
no prazo de dous meses a contar dende o seguÍnte
,.5 da súa' publieación. Todo elo sen perxuizo de in, terpor calquera outro recurso que se estime prdce, dente e sexa conforme a dereito.
Bueu, a 14 de ' agosto de 2002 ..,-0 Alcalde,
6248
Tomás Barreiro Sotelo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tribunal Superior déiusticia
sala de lo Coritencios~-Administrativo
SECCIÓN SEGUNDA
A CORUÑA,

EDICTO

" Por el preSé~te-se- nãcesãDer que' en providen~ '
, cia dictada en' el dia de la fecha, por esta Sección
Segu~da: de 1" Sala de lo 'Cqntencloso-Adrrúnis- ,
trativo ,del Tribunal Superior de ,J usticia de Galicia, se ha acàrdado adrrútir a trámite el ,recurso '
interpuesto por el proc¡rrador don Jlian Lage Férnández-Cervera en nombre y representación de
"Indeza, S .L.", contra desestimación presunta del
A .proposta poidera ser a titUlo póstumo OU por . r/reposición 'interpuesto contra el acuerdo 6-9 L 01;
unha labor realizada anteriormente nas categorias
por que se denegó la aprobación del Estudio de
A-B-C_D.
.
'
,
Detalle ED-!.
'
,
Artigo 22.,---Entrega .d,?s prémios:-Unha vez
Recurso número: 02/0004745/2002.
elexip,os qs galardoados ,polo Xurado, a CPrPoraLa pubIi~a!!iórr' de este anun~io servirá de em¿ión MunicipàÍ prestar:á aprobación ós mesmos en
plazaIIÚento
a las persollas, que no habiéndolo' sido
'. sesión plenapa. Os 'premios serán entregados 'min
p,
e
rsonal¡nente,
ostenten un derecho o interés legí~
, acto organizado
ada data
sinalada:
.
.para tar fm en 'c"
tinio "en el citadó recurso, pudiendo' personarse 'en
Categorí~A
17 de Máio (Día das Letra¡; Galegas)
legal forma en el plaZo d~ nueve más. Silo hicieren
\ ,.
.
Categoría B 16 de Xullo (Festa,do Carme)
COll posteriori dad, se les tendrá por parte para los
,
trámites no precluidos. ..
'
.
Categoría. C .16 de Xullo (Festa do Carme) ,
• Categoi¡a D . 16 de Xullo (Festa,d~ C.n;;e) :
- A Córuñà, veintinueve de julio de dos mil dos.La
Secretaria, Isabel,Freire Corzo.
5930
, " Categoria E 'Gal~ do Deporte (celebraráse de xeito anual)
.
'r.

~

' .

,

el

"

~

.

Disposicións'finais.
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