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SÉPTIMA.—SISTEMA DE SELECCIÓN

A selección farase polo sistema de concurso no
cal se valorarán os méritos presentados polos/as aspirantes, dacordo o seguinte baremo de méritos:
1.—Experiencia Profesional:
— Por cada mes completo de traballo acreditado en posto igual ó que aspira na administración local: 0,15 puntos.
— Por cada mes completo de traballo acreditado en posto igual ó que aspira en administración pública: 0,10 puntos.
Considerándose posto igual ó que aspira aqueles
postos nos que os/as candidatos/as realizaran tarefas de información, orientación e asesoramento a
mulleres. Computaranse un máximo de 3 puntos e
non se computarán as fraccións inferiores a un mes.
Estes méritos acreditaranse mediante certificado expedido polas entidades nas que foran prestados os servizos.
2.—Cursos de formación e perfeccionamento:
Por cada curso de formación ou perfeccionamento, relacionados coas funcións a desenvolver a
criterio da mesa de selección, impartidos polas administracións públicas, universidades, Escola Galega de Administración Pública, outro organismo oficial ou centro homologado, puntuarase ata un máximo de 3 puntos de acordo co seguinte baremo:
— Cursos cunha duración de 0 a 20 h.: 0.20
puntos por curso.
— Cursos cunha duración de 21 a 50 h.: 0.40
puntos por curso.
— Cursos cunha duración de 51 a 100 h.: 0.60
puntos por curso.
— Cursos cunha duración de máis de 100 h.:
0.80 puntos por curso.
Estos méritos acreditaranse mediante título ou
certificación do centro que os imparta.
3.—Polo coñecemento acreditado do idioma galego ( só se valorará o grao superior ):
— En grao de iniciación: 0.50 puntos.
— En grao de perfeccionamento: 1 punto.
Estes méritos acreditaranse mediante titulo ou
certificación validados ou expedidos pola Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia ou pola Escola Galega de Administración Pública, ou centros oficiais.
4.—No caso de empate entre dous ou máis aspirantes, o mesmo resolverase mediante entrevista
persoal, co obxecto de valora-la adecuación dos/as
aspirantes o posto de traballo, que se valorará de 0
a 1 puntos.
Efectuada a valoración dos méritos, o Tribunal
determinará a puntuación final dos/as aspirantes
por orde de puntuación e formulará á AlcaldíaPresidencia proposta de contratación do/a aspiran-
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te que obtivera maior puntuación final. Dita relación e proposta exporase no taboleiro de anuncios
da Casa do Concello durante un prazo de cinco días
hábiles, ós efectos de posibles reclamacións.
En caso de renuncia do/a aspirante proposta
para contratación, farase nova proposta a favor da
aspirante, que por orden, obtivera maior puntuación.
OITAVA.—PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN

A/o aspirante proposta/o polo Tribunal, deberá
presentar, no prazo de 5 días seguintes ó anuncio
no Taboleiro do concello, a acreditación do cumprimento dos requisitos esixidos na convocatoria. Asemade deberá acreditar os méritos alegados fidedignamente en documento orixinal ou copias compulsadas de non telo feito na solicitude.
Unha vez aprobada a proposta do Tribunal por
resolución da Alcaldía, notificarase a mesma á/ó
interesada/o para que subscriban o correspondente
contrato laboral no prazo máximo de cinco días hábiles.
NOVENA.—INCIDENCIAS

A aprobación das Bases da convocatoria e os
actos administrativos que se sucedan poderán ser
recorridos nos casos e na forma prevista pola Lei
30/1992, do Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo
Común.
Para o non previsto nestas Bases e naquilo que
as contradigan, serán de aplicación a Lei 7/85 do 2
de abril, o RD Lexislativo 781/1986, do 18 de abril,
o RD 896/1991 de 7 de xuño, e demais normas de
aplicación.
Soutomaior, 16 de marzo de 2007.—O Alcalde,
2007003239
Agustín Reguera Ocampo.
@ @ @

T U I
EDICTO
O Pleno da Corporación Municipal, aprobou con
data 31 de outubro de 2006 , unha emenda a “Ordenanza do servicio público de ordenación e regulación de aparcamento ( ORA)”, na que se recolle una
disposición transitoria, publicada inicialmente , no
boletín da Provincia nº 18 de data 25 de Xaneiro de
2007, para súa exposición pública polo prazo de
trinta días. Ó non terse presentada ningunha reclamación a mesma, procedese a súa publicación definitiva do texto íntegro, en virtude do artigo 49 da
lei de Bases de Réxime Local..
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ORDENANZA DO SERVICIO PÚBLICO
DE ORDENACIÓN E REGULACIÓN
DE APARCAMENTO (O.R.A.)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
As Entidades Locais gozan de autonomía para a
xestión dos intereses que lles son propios. A Lei
Reguladora das Bases de Réxime Local e o seu
Texto Refundido establecen que a ordenación do
tráfico en vías urbanas serán competencias das Entidades Locais as cales as exercerán dentro do límite establecido pola lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas. A manifestación de dita
competencia, en materia de estacionamento, pasa
pola elaboración dunha Ordenanza Municipal que,
de maneira sistemática, regule todos e cada un dos
aspectos relacionados co estacionamento de vehículos nas vías públicas.
A Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos e
Seguridade Vial aprobada polo R.D.L 339/1990, do
2 de marzo, atribúe no seu artigo 7 ós municipios a
facultade de regular mediante disposicións de carácter xeral os usos das vías urbanas.
A reforma da Lei de Seguridade Vial, Lei
5/1997, de 24 de marzo, obedece, entre outras causas, a un intento de dotar de maior cobertura legal
á actuación das autoridades municipais en materia
de control de aparcamento. Ata a aprobación da reforma, a lexislación vixente amparaba o exercicio
das competencias municipais en aplicación directa
da normativa estatal.
Non obstante, na práctica eran moitos os conflictos que viñan xurdindo ó enfrontarse interpretacións diversas do límite da potestade municipal
en ámbitos diversos, como o da ordenación dos
aparcamentos nas vías urbanas e a aplicación de
medidas coercitivas ante o incumprimento da regulación municipal. A reforma aprobada pretende soluciona-la situación de inseguridade xurídica que
existía, introducindo a posibilidade de que as Entidades Locais opten pola aplicación de medidas coercitivas na súa regulación dos usos das vías urbanas, decidindo que o instrumento que habilita á autoridade municipal para exerce-la competencia,
que xa era evidentemente súa, de ordenación de
aparcamentos nas vías urbanas é unha Ordenanza
Municipal.
A Lei 19/2001, de 19 de decembro, de reforma
do Texto Articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, aprobada por Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2
de marzo supón un importante cambio en aspectos
básicos desta normativa que require dunha actualización do texto da correspondente Ordenanza Municipal. Así, se incorpora unha nova regulación do
capítulo de infraccións e sancións así como a introducción de novos prazos de prescrición e cancelación de antecedentes.

BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA

19

Ademais doutros aspectos básicos de adaptación
de dita norma á Lei 30/1992, de 26 de novembro,
modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, como
tamén á Lei 5/2000, de 12 de xaneiro reguladora da
responsabilidade penal dos menores, que establece
a responsabilidade solidaria, no referente á multa
pecuniaria polas infraccións cometidas polos menores, daquelas persoas que por te-la custodia legal
dos mesmos, teñen tamén o deber de previ-la infracción.
Ademais de todo elo faise necesario unha Ordenanza para acomete-lo procedemento sancionador
regulado polo R.D. 320/1994, de 25 de febreiro, modificado polo R.D. 137/2000, de 4 de febreiro, e
polo R.D. 318/2003, de 14 de marzo.
O espectacular incremento do parque automobilístico da nosa Cidade, unido á gran afluencia de
visitantes durante a maior parte do ano, especialmente nos períodos vacacionais, fan que a superficie destinada a aparcamentos sexa incapaz de absorbe-la demanda diaria. Por elo faise necesario, ó
igual que en multitude de poboacións coas mesmas
características e problemática que a nosa, a implantación dunha Norma Reguladora de Aparcamento de Vehículos na Vía Pública, de forma que se
produzan condicións para unha maior racionalidade, así como unha distribución equitativa dos estacionamentos entre tódolos usuarios.
TÍTULO PREELIMAR
ARTIGO 1.—OBXECTO

De conformidade co establecido no artigo 25 da
Lei de Bases de Réxime Local, das disposicións
contidas no R.D. L. 339/1990 que aproba o Texto
Articulado sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor e Seguridade Vial, da Lei 5/1997, de 24 de
marzo e Lei 19/2001, de 19 de decembro de Reforma do Texto Articulado do R.D.L. 339/1990 citado,
se dicta a presente Ordenanza que regula a actividade municipal que ten por obxecto a ordenación e
mellora do tráfico, mediante a determinación funcional, espacial e temporal dos estacionamentos de
vehículos nas vías e demais espacios públicos habilitados ó efecto, e o establecemento de medidas
para garanti-lo seu cumprimento.
ARTIGO 2.—ÁMBITO DE APLICACIÓN

O ámbito de aplicación do Servicio Público de
Ordenación e Regulación de Aparcamentos (ORA)
estenderase a aqueles espacios, vías ou tramos das
mesmas que se relacionan no anexo I, denominado
Zona ORA, durante o seu horario de funcionamento.
ARTIGO 3.—COMPETENCIAS

1.—Corresponde ó Pleno Municipal a fixación
da Zona ORA, cuios espacios de estacionamento
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van estar sometidos ó réxime desta Ordenanza, así
como a modificación e reforma de toda a súa parte
dispositiva.
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Estas acreditacións deberán obterse nos lugares
habilitados ó efectos, nas condicións e a contraprestación definida na ordenanza Fiscal correspondente.

TÍTULO PRIMEIRO

FUNCIONAMENTO DA ORA
ARTIGO 4.—HORARIO DE FUNCIONAMENTO
DO SERVICIO

1.—O Servicio ORA funcionará en días laborables co seguinte horario:
a) De luns a venres, de 10,00 a 14,00 e de 16,00
a 20,00 horas.
b) Os sábados de 10,00 a 14,00 horas.
2.—O intervalo horario entre o período de mañá
e o de tarde non se terá en conta para computa-lo
tempo abonado. Este mesmo criterio utilizarase no
cómputo do dobre do tempo abonado para a retirada do vehículo.
3.—O tempo máximo que un vehículo pode permanecer estacionado na zona ORA, durante o horario de actividade do Servicio Público é de dúas
horas e trinta minutos. Exceptúase do anterior os
vehículos relacionados no artigo 11, coas peculiaridades contidas no mesmo.
4.—Fora do horario de funcionamento do servicio, tódolos espacios de estacionamento consideraranse de uso libre.
5.—Facúltase a alcaldía para modificar, ampliar
ou reducir o período de maneira transitoria cando
razóns de urxencia e interese público así o xustifiquen.
ARTIGO 5.—SINALIZACIÓN VERTICAL
E HORIZONTAL

1.—Sinalización vertical da Zona ORA: Todas as
entradas e saídas estarán indicadas mediante sinales verticais específicas de comezo e fin da Zona
ORA.
2.—Sinalización horizontal da Zona ORA: En
canto á sinalización horizontal a Zona ORA estará
delimitada mediante liñas continuas de cor azul.
ARTIGO 6.—MEDIOS

1.—Ó obxecto de garanti-lo cumprimento da
presente Ordenanza establécese un Servicio de
Control dotado dos medios materiais e persoais necesarios. O citado Servicio poderá desenrolarse directamente ou mediante concesión administrativa.
2.—Ós mesmos efectos o Concello expedirá acreditacións de estacionamento, que poderán ser:
a) Tarxeta para vehículos de diminuídos
b) Tarxeta especial para vehículos oficiais, de
representacións diplomáticas e institucionais
e de medios de comunicación.

ARTIGO 7.—NORMAS REGULADORAS

Para estacionar dentro da Zona ORA deberán
cumprirse os seguintes requisitos:
1.—Exhibir na parte interior do parabrisas do
vehículo o ticket na forma e nas
condicións que se detallan no artigo seguinte.
2.—Exhibir na parte interior do parabrisas do
vehículo algunhas das autorizacións a que fan referencia os apartados dous e tres do artigo anterior.
ARTIGO 8.—EXPEDICIÓN DE TICKET

1.—Para a adquisición de tickets de estacionamento en Zona ORA, deberá terse en conta:
a) Os tickets obteranse por medio de máquinas
expendedoras instaladas na vía pública convenientemente sinalizadas. O importe poderá
facerse efectivo mediante moedas ou outros
sistemas electrónicos de pago de que estean
provistas.
b) A avaría ou funcionamento deficiente dunha
máquina non eximirá da obriga de adquiri-lo
ticket correspondente, debendo o usuario
acudir a outra máquina expendedora que estivese en funcionamento.
c) Para que o ticket sexa válido, deberá indicalo día, mes e ano en curso, a cantidade aboada e a hora na que expira o tempo de estacionamento.
d) O ticket é o xustificante de pago e distintivo
do tempo de estacionamento permitido. Deberá ser colocado na parte interna do parabrisas de forma que quede totalmente visible
dende o exterior para a súa adecuada comprobación.
2.—Unha vez expirado o tempo aboado, reflectido no ticket, o usuario deberá despraza-lo seu vehículo, non podendo volver a estacionar no mesmo
espacio ou vía durante un tempo mínimo de catro
horas.
ARTIGO 9.—TARIFAS

As tarifas dos tickets e tarxetas de estacionamento serán as fixadas na correspondente Ordenanza Fiscal.
ARTIGO 10.—ESTACIONAMENTOS NON
PERMITIDOS EN ZONA ORA

Non poderán estacionar na Zona ORA:
1.—Os vehículos de PMA superior a 3.500 kg.,
agás autorización expresa.
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2.—As flotillas de ciclos, ciclomotores ou motocicletas. A este efecto considérase flotilla a adscrición de mais de tres destes vehículos a unha mesma
actividade económica. Os titulares destas actividades poderán solicita-la correspondente Licencia
Municipal de Reserva de Espacio de carácter permanente.
3.—Os vehículos incursos en calquera das causas de inmobilización recollidas na lexislación vial,
o cal será causa suficiente para proceder ó seu traslado ó Depósito Municipal.
4.—Os vehículos que realicen operacións de
carga e descarga agás que tiveran lugar nos lugares
expresamente habilitados a tal fin ou o fixeran coa
oportuna autorización municipal.
ARTIGO 11.—VEHÍCULOS EXENTOS DE PAGO
EN ZONA ORA

Na Zona ORA non estarán sometidos a limitación de duración do estacionamento, encontrándose
exentos do abono do ticket correspondente, os seguintes vehículos coas condicións e particularidades que se detallan:
a) Motocicletas, ciclos, ciclomotores e bicicletas. Non obstante estes vehículos non poderán estacionar nas prazas de aparcamentos
reguladas pola ORA cando a unha distancia
inferior a cincuenta metros a Administración
Municipal establecera e sinalizara zonas reservadas para estes tipos de vehículos.
b) Os vehículos estacionados en zonas reservadas para a súa categoría ou actividade.
c) Os vehículos autotaxis cando o conductor
estea presente
d) Os vehículos de Servicio Oficial, debidamente identificados, propiedade do Estado, Provincia, Municipio e Comunidades Autónomas, así como dos organismos autónomos dependentes de ditos Entes Territoriais que
estean destinados directa e exclusivamente á
prestación de servicios públicos da súa competencia, cando estean realizando tales servicios.
e) Vehículos de representacións diplomáticas
acreditadas en España, externamente identificados con placas de matrículas diplomáticas.
f) Vehículos propiedade de minusválidos ou diminuídos físicos, adaptados para a conducción específica, cando estean en posesión da
correspondente autorización especial expedida por esa ou outra Administración.
g) Vehículos propiedade de residentes que obtiveran a correspondente tarxeta regulada no
artigo 9 desta Ordenanza, sempre que o estacionamento se efectúe na mesma rúa da súa
residencia ou sector autorizado.
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TÍTULO SEGUNDO

INFRACCIÓNS, SANCIÓNS, PROCEDEMENTO
SANCIONADOR E MEDIDAS CAUTELARES
ARTIGO 12.—INFRACCIÓNS

1.—A infracción de calquera dos artigos da presente Ordenanza terá a consideración de infracción
ás normas de ordenación de tráfico e circulación e
traerá consigo a imposición de sancións mediante o
procedemento legal establecido.
2.—Consideraranse infraccións:
a) Rebasa-lo tempo máximo de estacionamento
sinalado no ticket expedido pola máquina
expendedora instalada ó efecto.
b) Volver a estacionar na mesma vía non tendo
transcorrido trinta minutos dende o estacionamento anterior.
c) Estacionar en espacio de Zona ORA sen título habilitante específico que o autorice, ou
colocándoo de forma que non permita a comprobación do seu contido.
d) Estacionar en Zona ORA calquera dos vehículos que o teñen expresamente prohibido
nesta Ordenanza.
e) Estacionar fora dos límites marcados pola sinalización horizontal.
3.—Tamén se considerarán infraccións, sen prexuízo da responsabilidade penal en que se puidera
incorrer, a manipulación, falsificación ou calquera
outro uso fraudulento dos distintivos de estacionamentos concedidos polo Concello ou expedidos mecanicamente.
ARTIGO 13.—SANCIÓNS

As infraccións a esta Ordenanza terán a consideración de leves conforme ó establecido no R.D.L.
339/1990 e serán sancionadas con multa de ata 90 ?
a tenor do disposto no artigo 67 do citado texto
legal, sen prexuízo de que concorran con calquera
outra recollida na lexislación vixente.
ARTIGO 14.—PROCEDEMENTO SANCIONADOR

O Procedemento Sancionador aplicable ás infraccións desta Ordenanza será o regulado no R.D.
320/1994, de 25 de febreiro e as súas modificacións
posteriores.
ARTIGO 15.—MEDIDAS CAUTELARES

1.—Os axentes da autoridade poderán proceder
á inmobilización dun vehículo estacionado en Zona
ORA cando non se encontre provisto de título que
habilite o estacionamento na área regulada ou exceda da autorización concedida ata que se logre a
identificación do conductor.
2.—Os axentes da autoridade poderán ordena-la
retirada dun vehículo da vía pública e o seu trasla-
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do ós depósitos establecidos ó efecto, cando permaneza estacionado en lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitación horaria, sen coloca-lo distintivo que o autorice, ou cando se rebase o dobre do tempo aboado
conforme ó establecido na presente Ordenanza.
ARTIGO 16.—TICKET ESPECIAL

1.—No caso de que, por causas excepcionais, se
sobrepase o límite de estacionamento autorizado
que marque o ticket nun período non superior a
trinta minutos, o usuario poderá satisfacer un “ticket especial”, na contía que estableza a Ordenanza
Fiscal correspondente, o cal terá o efecto de anulala denuncia formulada por exceso no tempo de ocupación.
2.—O ticket especial a que se refire o apartado
anterior deberá obterse dentro dos trinta minutos
de exceso de estacionamento e deberá ser depositado xunto co aviso de denuncia nos buzóns instalados ó efecto nas máquinas expendedoras ou ben entregados ós controladores da Zona ORA no día en
que se cometa a infracción. Tamén se poderá entregar na oficina correspondente da Administración
Municipal nun prazo de quince días dende a comisión da infracción.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
De xeito provisional e ata que non se aplique a
ORA e a Ordenanza Fiscal da taxa pola utilización
privativa do dominio público con estacionamento
de vehículos, se establezan como zona de ORA, de
xeito gratuito as rúas. Calvo Sotelo, Foxo, Rosa Bahamonde, e as travesías destas dúas última ( segundo consta no plano que obra no expediente ) coa seguinte regulación:
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Segunda: No non previsto nesta Ordenanza estarase no pertinente ó disposto na Lexislación Vial e
demais normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial.
ANEXO I
A Zona ORA referida no artigo 2 da presente
Ordenanza é a que seguidamente se detalla:
RÚAS
Coruña
Foxo
Martínez Padín
Paseo Calvo Sotelo
Rosa Bahamonde
Travesía Foxo
Alcalde Casal Aboy e Prolongación
Betanzos
Compostela
Lugo
Mondoñedo
Ourense e Prolongación
Pilar
Oia
A Guarda
Maristas
Rosal
Tomiño
Avda. Portugal (ata cruce Parador)
Avda. Concordia
En Tui a 2 de marzo de 2007.—O Alcalde, Antonio F. Fernández Rocha.
2007002541

Días e horario de funcionamento:
De luns a venres: de 10.00 a 13.00 e de 16.00. a
20.00
Sábados: de 10 00 a 13.00.
Tempo máximo de estacionamento: unha hora,
sen que se poida volver a estacionar na mesma vía
non tendo transcorrido 30 minutos dende o estacionamento anterior.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derrogadas as normas da vixente Ordenanza Municipal que contradigan, se opoñan ou resulten incompatibles co disposto na presente Ordenanza do Servicio Público de Ordenación e Regulación de Aparcamentos (ORA)
DISPOSICIÓNS FINAIS
Primeira: Para a aprobación desta Ordenanza e
a súa entrada en vigor seguirase o procedemento
previsto no artigo 49 da Lei 7/1985.

@ @ @

VILAGARCÍA DE AROUSA
EDICTO
Segundo o disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei
30/1992 de 26 de novembro, do réxime xurídico das
administracións públicas e do precedemento administrativo común, (BOE 285 do 27 de novembro de
1992) publícase a notificación dos requirimentos
para identificar aos conductores dos vehículos denunciados nos expedientes sancionadores que a
continuación se relacionan, instruídos polo Negociado de Sancións da Policía Local, en tanto a notificación no último domicilio coñecido non se lles
puido practicar ás persoas ou entidades relacionadas. Os interesados dispoñen dun prazo de quince
(15) días hábiles, contados dende o seguinte ao
desta publicación no Boletín Oficial da Provincia,
para identificar diante desta Alcaldía aos conduc-

