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DECRETO NÚMERO 15004817 DO 10/06/2015 
 
Excmo. Sr. DON JOSE CLEMENTE LOPEZ OROZCO, Alcalde- Presidente en 
funcións do Excmo. Concello de Lugo. 
 
  Con data do 09.07.08, a Xunta de Goberno Local adoptou o acordo nº 
15/670 de aprobación das bases que rexerán a cobertura interina de prazas de 
funcionario do Concello de Lugo nos supostos previstos no artigo 10 do Estatuto 
Básico do Empregado Público, publicado no BOP nº 170 do 24 de xullo de 2008. 

Ditas bases foron modificadas polo acordo nº 7/378 adoptado pola Xunta de 
Goberno Local na sesión celebrada o 27.06.2012 e publicado no BOP nº 171 de 26 
de xullo de 2012 figurando no primeiro punto da parte dispositiva de dito acordo que 
unha vez finalizados os procesos selectivos para a cobertura definitiva de prazas 
como funcionario/a de carreira, confeccionaranse unhas listas pola orde de 
puntuación acadada por cada un dos aspirantes que non superaron éste, tendo en 
conta que para estar incluido nestas listas tense que ó menos terse superado o 
primeiro exercicio do proceso selectivo. A partir de todos os que superaron este, 
sumaranse as puntuacións obtidas en cada exercicio, e así confeccionaranse as 
listas para a cobertura de interinidades. 

Figurando no segundo punto da parte dispositiva do mencionado acordo que 
as listas estarán vixentes ata a convocatoria dun novo proceso selectivo para a 
cobertura de prazas en propiedade no Concello de Lugo na categoría de que se 
trate ou ata que calquera dos que estean lexitimados para estar presentes na Mesa 
de Negociación insten a modificación deste acordo. 

 
Visto que polo Decreto número 12006223, de data do 20 de xullo de 2012, 

ditado polo Excmo. Sr. Alcalde, obrante no Libro de Resolucións e publicado no 
Boletín Oficial da Provincia de Lugo nº 177, do 2 de marzo de 2012 resolveuse 
convocar o proceso selectivo mediante o sistema de oposición,  para o acceso en 
propiedade a unha praza de Auxiliar Administrativo/a, pertencente ó cadro de 
persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda libre. 

Visto o informe da Secretaria do Tribunal Cualificador de dito proceso 
selectivo, no que pon de manifesto que as puntuacións dos aspirantes á praza 
mencionada que superaron alomenos o primeiro exercicio, resulta ser a seguinte, 
por orde de puntuación: 

 

APELIDOS E NOME D.N.I 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
DIAZ GOMEZ, YOLANDA 33351623J 20,00 
GONZALEZ FERNANDEZ, IRIA 33344597W 17,20 
GONZALEZ ROSENDO, ELISA 78738589K 17,15 
PADIN TORRES, JOSE 35305454V 14,60 
VAZQUEZ NUÑEZ, SILVIA 33314324C 14,25 
RICO MENDEZ, MARIA BASILISA 14602560K 11,35 
LORENZO PAZOS, BERTA 79328824F 8,30 

 
Esta Alcaldía, en uso das atribucións conferidas polos artigos 124 e 127 da 

Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así como en virtude 
do acordo nº 16/388 da Xunta de Goberno Local, do 29 de maio de 2013, e do 
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decreto número 13008312, do 30 de agosto de 2013, modificado polos decretos 
números 14003100, 14004468 e 15000652, de datas do 31 de marzo de 2014, 12 
de maio de 2014 e do 2 de febreiro de 2015, respectivamente, RESOLVE: 

 
Primeiro.- Deixar sen efecto a lista para a cobertura interina de prazas de 

funcionario/a na categoría de Auxiliar Administrativo/a no Excmo. Concello de Lugo, 
nos supostos previstos no artigo 10 do Estatuto Básico do Empregado Público, 
aprobada polo Decreto nº 14008906 do 01/10/2014, tendo en conta o disposto no 
segundo punto da parte dispositiva do acordo nº 7/378 adoptado pola Xunta de 
Goberno Local na sesión celebrada o 27.06.2012 e publicado no BOP nº 171 de 26 
de xullo de 2012. 

  
Segundo .- Aprobar a lista (resultante do proceso selectivo convocado polo 

Decreto nº 12006223, de data do 20 de xullo de 2012,  para o acceso en 
propiedade a unha praza de Auxiliar Administrativo/a, pertencente ó cadro de 
persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda libre) para a cobertura 
interina de prazas de funcionario/a na categoría de Auxiliar Administrativo/a no 
Excmo. Concello de Lugo, nos supostos previstos no artigo 10 do Estatuto Básico 
do Empregado Público que, tendo en conta o informe da Secretaria do Tribunal 
cualificador, resulta ser a que a continuación se indica: 

 

APELIDOS E NOME D.N.I 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
DIAZ GOMEZ, YOLANDA 33351623J 20,00 
GONZALEZ FERNANDEZ, IRIA 33344597W 17,20 
GONZALEZ ROSENDO, ELISA 78738589K 17,15 
PADIN TORRES, JOSE 35305454V 14,60 
VAZQUEZ NUÑEZ, SILVIA 33314324C 14,25 
RICO MENDEZ, MARIA BASILISA 14602560K 11,35 
LORENZO PAZOS, BERTA 79328824F 8,30 

 
 
Terceiro .- Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso contencioso-

administrativo nun prazo de DOUS MESES, contados a partir do día seguinte ó da 
publicación no Boletín Oficial da Provincia, o cal pon fin á vía administrativa (artigo 
46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo), ante o xulgado do contencioso administrativo 
(artigo 8 da Lei 29/1998, do 13 de xullo) de Lugo, ou, a elección do demandante, 
ante aquel na circunscrición do cal teña o demandante o seu domicilio, cando o 
recurso teña por obxecto actos de materia de persoal, propiedades especiais e 
sancións (artigo 14 da Lei 19/1998, do 13 de xullo). Malia o anterior, e con carácter 
previo, contra a presente resolución poderá interpoñerse o recurso potestativo de 
reposición previsto no artigo 116 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, no prazo de 
UN MES, contado así mesmo dende o día seguinte ó da publicación no Boletín 
Oficial da Provincia, sen prexuízo de que poida interpoñerse calquera outro recurso 
ou reclamación que se estime conveniente ó seu dereito. 
 
 Cúmprase. 


