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DECRETO NÚMERO 16005582 DO 13/07/2016 
 
Ilmo. Sr. Don XOSE DANIEL PIÑEIRO VILLARES, Tenente  de Alcalde-Delegado 
da Área de Desenvolvemento Sostible e Persoal do Ex cmo. Concello de Lugo. 
 

Visto que 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 

 
Visto que a Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, en sesión 

ordinaria celebrada o día vinte de abril de dous mil dezaseis, adoptou, entre outros, 
o acordo número 13/216 BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A 
ELABORACIÓN DUNHA LISTA, PARA A COBERTURA INTERINA DE PRAZAS 
DE FUNCIONARIO NA CATEGORÍA OFICIAL ELECTRICISTA. 

Sendo o obxecto de dito proceso selectivo a elaboración dunha lista para a 
cobertura interina de prazas de funcionario/a na categoría de Oficial Electricista 
dende a que se irá chamando os/as candidatos/as pola orde de puntuación obtida 
por cada un/unha deles, para o nomeamento interino dun funcionario/a dun/dunha 
Oficial Electricista, por acumulación de tarefas, durante un periodo de 6 meses. 
De igual xeito, unha vez modificada a Relación de Postos de Traballo deste 
Concello, a lista resultante deste proceso selectivo podrá ser empregada cando 
sexa necesario proceder á cobertura interina, nos demáis supostos previstos no 
artigo 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba 
o Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, de prazas 
funcionario/a na categoría de Oficial/a Electricista. 

Polo Decreto 16003243 do 02/05/2016 resolveuse convocar o proceso 
selectivo para a elaboración dunha lista, para a cobertura interina, de prazas 
funcionario/a na categoría de Oficial Electricista, de acordo coas mencionadas 
bases. 

 
  Una vez rematado dito proceso selectivo e vista a proposta da Secretaria do 
Tribunal, de data 5 de xullo de 2016, publicada no Taboleiro de Anuncios desta 
Concello o 7 de xullo de 2016, do seguinte teor: 
 
“PROPOSTA DE APROBACIÓN DA LISTAXE DE CANDIDATOS PA RA A 
COBERTURA TEMPORAL DE PRAZAS DE OFICIAL ELECTRICIST A, 
ORDEADOS POLA ORDE DE PUNTUACIÓN: 
 

  APELlDOS E NOME  D.N.I 
1  VIDAL PROUPIN JAVIER  33544628W  
2  COSTElRA FERNÁNDEZ RAÚL JOSÉ 76578835J  
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Contra a presente proposta, poderá interpoñerse recurso de alzada ante a Xunta de 
Goberno Local no prazo de un mes, a partir do día seguinte a aquel en que teña 
lugar a súa publicación no Taboleiro de Editos do Concello de Lugo, de 
conformidade co previsto na Lei 30/92, do 26 de de novembro, de Réxime Xurídico 
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.” 
   

Esta Concellería, en virtude das atribucións conferidas á Alcaldía polo artigo 
124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime Local e tendo en 
conta o  Decreto número 15010037, de delegación de atribucións, ditado o 7-12-
2015, RESOLVE: 

 
Primeiro .-  Aprobar a lista para a cobertura interina, de prazas de 

funcionario/a na categoría de Oficial Electricista, resultante do proceso selectivo 
convocado polo Decreto 16003243 do 02/05/2016, a cal, á vista da proposta da 
Secretaria do Tribunal, de data 5 de xullo de 2016, publicada no Taboleiro de 
Anuncios desta Concello o 7 de xullo de 2016, é a que a continuación se indica: 

 
 APELlDOS E NOME  D.N.I 
1  VIDAL PROUPIN JAVIER  33544628W  
2  COSTElRA FERNÁNDEZ RAÚL JOSÉ 76578835J  

 
Segundo .- Que se proceda á súa publicación na forma legalmente 

establecida, facéndose saber que contra esta resolución poderá interpoñerse 
recurso contencioso-administrativo nun prazo de DOUS MESES, contados a partir 
do día seguinte ó da publicación no Taboleiro de Anuncios do Concello, 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, a partir igualmente do día seguinte da súa 
publicación no Taboleiro de Anuncios do Concello,  sen prexuízo de que poida 
interpoñerse calquera outro recurso ou reclamación que se estime conveniente ó 
seu dereito. 
 
 


