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DECRETO NÚMERO 19005019 DO 06/06/2019

Ilmo. Sr. Don XOSE DANIEL PIÑEIRO VILLARES, Tenente de Alcalde-Delegado 
da Área de Desenvolvemento Sostible e Persoal do Excmo. Concello de Lugo, 
en funcións.

A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, na sesión extraordinaria 
celebrada o día 23 de decembro de 2016, adoptou o acordo número 1/848, polo 
que se aprobou a oferta de emprego público para o ano 2016, e nos seu anexo 
figura, entre outras, a seguinte praza de persoal funcionario:
“- Grupo C2: escala de Administración especial. Número de vacantes: 1 (quenda de  
promoción interna). Denominación: mestre/a electricista.”

O  dito  acordo  foi  publicado  no  BOP  de  Lugo  número  299,  do  30  de 
decembro de 2016, e DOG número 40, do 27 de febreiro de 2017.

Por outra parte, a Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, na sesión 
ordinaria celebrada o día 5 de abril de 2017, adoptou o acordo número 6/174, de 
modificación da oferta de emprego público para o ano 2016, e no seu anexo figura, 
entre outras, as seguintes prazas de persoal funcionario:
“- Grupo C2: escala de Administración especial. Número de vacantes: 1 (quenda de  
promoción interna). Denominación: mestre/a electricista.”

O dito acordo foi publicado no BOP de Lugo número 099, do 2 de maio de 
2017, e DOG número 127, do 5 de xullo de 2017.

As  "BASES  XERAIS  PARA  O  ACCESO  EN  PROPIEDADE  A  PRAZAS 
PERTENCENTES Ó CADRO DE FUNCIONARIOS E DE PERSOAL LABORAL DO 
EXCMO. CONCELLO DE LUGO EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA”, foron 
aprobadas pola Xunta de Goberno Local o día 2 de xuño de 2010 e modificadas 
polo citado órgano o 22 de decembro de 2010 e 15 de outubro de 2014 (publicadas 
integramente no BOP de Lugo, número 256, do 7 de novembro de 2014).

A  Xunta  de  Goberno  Local  do  Concello  de  Lugo,  en  sesión  ordinaria 
celebrada o dia cinco de decembro de dous mil dezaoito, adoptou o acordo 11/703 
MODIFICACIÓN DAS “BASES XERAIS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 
PRAZAS DE FUNCIONARIOS E PERSOAL LABORAL DO EXCMO. CONCELLO 
DE LUGO EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA”, o cal foi publicado no BOP 
de Lugo número 39 do 15 de febreiro de 2019.

 A  Xunta  de  Goberno  Local  do  Concello  de  Lugo,  na  sesión  ordinaria 
celebrada o día vinte e tres de maio de dous mil dezanove, adoptou, entre outros o 
seguinte  acordo  11/326 PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DAS  BASES  DO 
PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE 
MESTRE  ELECTRICISTA,  PERTENCENTE  AO  CADRO  DE  PERSOAL 
FUNCIONARIO, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OPE 2016).

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 
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conta o  Decreto número 16005312, ditado o 5-07-2016, modificado polo  Decreto 
número 18003431 do 26-04-2018, RESOLVE:

PRIMEIRO.-  Convocar  o  proceso  selectivo  mediante  o  sistema  de  concurso 
oposición,   para  o  acceso  en  propiedade  a  unha  praza  de  Mestre  Electricista 
pertencente ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda 
de  promoción  interna,  que  se  rexerá  tanto  polas “BASES  XERAIS  PARA  O 
ACCESO  EN  PROPIEDADE  A  PRAZAS  PERTENCENTES  Ó  CADRO  DE 
FUNCIONARIOS E DE PERSOAL LABORAL DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO 
EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA”,  aprobadas pola Xunta de Goberno 
Local o día 2 de xuño de 2010 e modificadas polo citado órgano o 22 de decembro 
de 2010 e 15 de outubro de 2014. As ditas bases foron publicadas integramente no 
Boletín Oficial da Provincia de Lugo, número 256, do 7 de novembro de 2014, como 
polas bases específicas aprobadas por acordo 11/326 da Xunta de Goberno Local 
deste  Concello  adoptado  na  sesión  do  23.05.2019,  que  seguidamente  se 
transcriben:

 “1°.- OBXECTO.- É obxecto destas bases específicas a regulación dos aspectos 
particulares do proceso de selección para o acceso, como funcionario de carreira, a 
unha praza de Mestre/a Electricista do cadro de persoal  funcionario  do Excmo. 
Concello de Lugo, en todo o que non estea previsto nas "BASES XERAIS PARA O 
ACCESO  EN  PROPIEDADE  A  PRAZAS  VACANTES  PERTENCENTES  AO 
CADRO DE FUNCIONARIOS E PERSOAL LABORAL DO EXCMO. CONCELLO 
DE LUGO, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA", aprobadas pola Xunta de 
Goberno  Local  o  día  2  de  xuño  de  2010  e  modificadas  polo  citado  o  22  de 
decembro de 2010 e 15 de outubro de 2014. 
As ditas bases foron publicadas integramente no Boletín Oficial da Provincia de 
Lugo, número 256, do 7 de novembro de 2014. 

2°.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA 
a) Denominación da praza: mestre/a electricista 
b) Grupo de titulación: C (subgrupo C2) 
c) Outras características: 
- Escala: administración especial 
- Subescala: servizos especiais
- Clase: persoal de oficios

3°.-  SISTEMA  SELECTIVO.-  De  conformidade  co  previsto  nas  bases  xerais 
aprobadas por este Concello de Lugo, o sistema selectivo será o de concurso-
oposición. 

4°.-  TITULACIÓN  E  OUTROS  REQUISITOS  ESIXIDOS  PARA  O  ACCESO  Á 
PRAZA: 
a)  Técnico  en  Equipos  e  Instalacións  Electrotécnicas,  Técnico  en  Instalacións 
Eléctricas  e  Automáticas,  Técnico  en  Electricidade  ou  Técnico-Instalador  en 
Mantemento Eléctrico.
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b)  Ser  empregado  público  do  Concello  de  Lugo  con  praza  en  propiedade, 
pertencente ao grupo inmediatamente inferior, e ter unha antigüidade mínima de 
dous anos no grupo dende o que se promove. 
c) Estar en posesión do permiso de conducir C.

5°.- SOLlCITUDE DE PARTICIPACIÓN. 
As  solicitudes  para  participar  no  correspondente  proceso  selectivo  haberán  de 
axustarse ao modelo  aprobado polo  Excmo.  Concello  de Lugo,  e os aspirantes 
manifestarán nelas, de xeito expreso, que reúnen todas e cada unha das condicións 
de admisión previstas nestas bases específicas e nas xerais aprobadas pola Xunta 
de Goberno nas sesións do 2 de xuño de 2010, 22 de decembro de 2010 e 15 de 
outubro de 2014 para o acceso en propiedade a prazas pertencentes ao cadro de 
funcionarios do Concello de Lugo en quenda de promoción interna. 
Os  interesados  e  interesadas  en  participar  nos  correspondentes  procesos 
selectivos deberán presentar instancia dirixida á Excma. Sra. Alcaldesa no Rexistro 
Xeral do Concello de Lugo; así mesmo, poderán remitirse na forma establecida no 
artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 
das administracións públicas (coa excepción establecida na súa disposición final 
sétima). 
O prazo de presentación de instancias será de vinte días hábiles, contados dende o 
seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.
Así mesmo, na solicitude de admisión ao concurso-oposición deberán alegar os 
méritos que posúan de entre os especificados na base décimo terceira das bases 
xerais anteriormente citadas de acordo coa modificación aprobada pola Xunta de 
Goberno  Local  o  22  de  decembro  de  2010  e  acompañar  á  dita  solicitude  os 
certificados e títulos ou diplomas acreditativos de tales méritos, sen que o tribunal 
poida valorar méritos diferentes dos alegados na solicitude ou insuficientemente 
acreditados,  sen  que  proceda  a  concesión  de  prazos  aos  solicitantes  para  a 
corrección de tales deficiencias. 

6°.-  FASE  DE  CONCURSO.  Consistirá  na  valoración  dos  méritos  alegados  e 
acreditados polas persoas aspirantes no momento de presentación das instancias. 
Os méritos serán valorados de acordo co baremo que se establece na base décimo 
terceira das xerais aludidas na base anterior. 

7°.- PROBAS SELECTIVAS
As probas selectivas que deberán superar as persoas aspirantes á praza á que se 
refiren estas bases específicas son as seguintes: 
 A) DE CARÁCTER OBRIGATORIO E ELIMINATORIO 
PRIMEIRO EXERCICIO, teórico: consistirá en contestar por escrito un cuestionario 
composto  por  20  preguntas  relativas  ao  contido  do  programa  de  materias 
específicas. Este cuestionario estará composto por preguntas con tres respostas 
alternativas, sendo unha delas a correcta. O tempo máximo para a realización deste 
exercicio  é  de  30  minutos.  Cada  pregunta  contestada  correctamente  terá  unha 
puntuación de 0,5 puntos. A mal contestada restará 0,166, e puntuará con 0 puntos 
a deixada en branco. Para superar este primeiro exercicio e pasar ao segundo, 
deberá acadarse, ao menos, unha puntuación de 5 puntos.
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O  exercicio  que  propoña  o  tribunal  terá  catro  preguntas  máis  de  reserva, 
claramente  identificadas  como tales,  que substituirán as preguntas  que,  se  é o 
caso, puideran ser obxecto de anulación. As devanditas preguntas de reserva só 
serán valoradas no caso de que substitúan a algunha outra que fora obxecto de 
anulación. Estas 4 preguntas de reserva terán que ser contestadas dentro do tempo 
de 30 minutos. 

SEGUNDO EXERCICIO, práctico: consistirá en realizar, durante un tempo máximo 
de 2 horas, un suposto práctico que formulará o tribunal inmediatamente antes do 
comezo do exercicio e versará sobre algunha das cuestións e materias contidas no 
temario específico. 
No  anuncio  de  convocatoria  deste  exercicio,  o  tribunal  determinará  os  medios 
materiais dos que deberán ou poderán ir provistas as persoas aspirantes para a súa 
realización. 
Os exercicios  obrigatorios  e eliminatorios  cualificaranse de apto  ou non apto,  e 
deberá  acadarse  unha  puntuación  mínima  de  5  para  a  súa  superación.  Os 
exercicios que obteñan a cualificación de apto serán puntuados de 5 a 10 puntos. 

B) COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA. 
Na realización deste exercicio e na súa valoración estarase ao disposto na base 
décimo sétima letra C, das bases aprobadas pola Xunta de Goberno o 2 de xuño de 
2010 modificadas polo citado órgano o 22 de decembro de 2010 e o 15 de outubro 
de  2014  que  rexerán  nos  procesos  para  o  acceso  en  propiedade  a  prazas 
pertencentes ao cadro de funcionarios e persoal laboral do Concello de Lugo en 
quenda de promoción interna. 
A cualificación final de cada aspirante na fase de oposición será a resultante da 
suma das cualificacións de cada un dos exercicios obrigatorios e eliminatorios. 
A puntuación obtida na fase de oposición incrementarase coa correspondente á 
fase de concurso. 

8º.- PROGRAMA TEMARIO DE MATERIAS ESPECÍFICAS. 
Tema  1  .-  Regulamento  electrotécnico  de  baixa  tensión:  obxecto.  Campo  de 
aplicación.  Redes  de  distribución.  Instalacións  de  iluminación  exterior.  Tipos  de 
subministración.  Acometidas  e  instalacións  de  enlace.  Instalacións  interiores  ou 
receptoras.  Receptores  e  posta  a  terra.  Execución  e  posta  en  servizo  das 
instalacións. Mantemento das instalacións. 
Tema 2.- REBT: instrucións técnicas complementarias: ITC-BT-04: documentación 
e posta en servizo de instalacións. ITC-BT-05: verificacións e inspeccións. 
Tema 3.- REBT: instrucións técnicas complementarias: ITC-BT-09: instalacións de 
iluminación exterior. ITC-BT-10: previsión de cargas para subministracións en baixa 
tensión. ITC-BT-11: redes de distribución de enerxía eléctrica. Acometidas. 
Tema  4.-  REBT:  instrucións  técnicas  complementarias:  ITC-BT-12  a  17. 
Instalacións de enlace. 
Tema 5.- REBT: instrucións técnicas complementarias: ITC-BT-18. Instalacións de 
posta a terra. 
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Tema 6.- REBT: instrucións técnicas complementarias: ITC-BT-28. Instalacións en 
locais de pública concorrencia. ITC-BT-30. Instalacións en locais de características 
especiais. 
Tema  7.-  REBT:  instrucións  técnicas  complementarias:  ITC-BT-31  a  34. 
Instalacións  con  fins  especiais.  Piscinas  e  fontes.  Máquinas  de  elevación  e 
transporte. Instalacións provisionais e temporais de obras. Feiras e stands. ITC-BT-
44. Instalación de receptores. Receptores para iluminación. 
Tema  8.-  Coordinación  entre  proteccións.  Selectividade  entre  interruptores 
diferenciais. Selectividade horizontal. Selectividade entre interruptores automáticos. 
Tema  9.-  Centros  de  transformación:  función,  tipoloxía  e  características  xerais. 
Características construtivas e de localización. Celas: tipos e elementos. Esquemas. 
Transformadores: funcionamento, regulación, acoplamento e proteccións. 
Tema 10.- Corrente alterna trifásica: sistemas. Medida de potencias. Corrección do 
factor de potencia. Distribución en baixa tensión. O condutor eléctrico. Correntes de 
curtocircuíto. 
Tema 11.- Cálculo eléctrico dos condutores das liñas eléctricas de baixa tensión. 
Caída de tensión en corrente alterna. Parámetros de liña. Efecto da indutancia e 
capacitancia nunha liña eléctrica trifásica. 
Tema  12.-  Transformadores  trifásicos.  Relación  de  transformación  nominal. 
Devanados.  Desfase  entre  primario  e  secundario.  Bornes  do  transformador. 
Polaridade dos bornes.  Grupos de conexión.  Tensión de curtocircuíto.  Caída de 
tensión óhmica. Tensión de dispersión. Perdas e rendemento dun transformador. 
Ventilación de celas. 
Tema 13.- Tarifas eléctricas e partes da factura eléctrica. Tarifa eléctrica de PVPC, 
potencia de facturación, tarifación con maxímetro, discriminación horaria, termo de 
enerxía reactiva e tarifas de acceso en BT. 
Tema 14.- Corrección do factor de potencia. Causas dun baixo factor de potencia, 
necesidades de compensar  o factor  de potencia.  Modalidade de compensación. 
Instalación da batería de condensadores.
 Tema 15.- Prevención de riscos laborais. Real decreto 614/2001 sobre disposicións 
mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco 
eléctrico.  Traballos  sen  tensión,  traballos  en  tensión,  traballos  en  proximidade. 
Definición e medidas preventivas. 
Tema 16.- Prevención de riscos laborais. Traballos en altura. Equipos de protección 
colectiva e individuais para traballos sobre escaleira e plataforma elevadora.

9º.- LISTA DE RESERVAS

Unha vez finalizado o proceso selectivo para a cobertura definitiva de prazas como 
funcionario/a  de  carreira,  confeccionarase  unha  lista  pola  orde  de  puntuación 
acadada por cada aspirante que non superou este, tendo en conta que para estar 
incluída/o nesta lista hai que, ao menos, aprobar o primeiro exercicio do proceso 
selectivo.  A  partir  de  todas  as  persoas  que  superaron  este,  sumaranse  as 
puntuacións  obtidas  en  cada  exercicio,  e  así  confeccionarase  a  lista  para  a 
cobertura de interinidades.
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Esta  lista  de  reservas  caducará  naquel  momento  no  que  como  resultado  dun 
proceso selectivo posterior para a mesma categoría sexa xerada unha lista máis 
actualizada.

10°.- RECURSOS 
Contra  este  acto  que  pon  fin  á  vía  administrativa  poderá  interpoñer  os 

seguintes recursos:
- Recurso potestativo de reposición previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 

39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento  administrativo  común  das 
administracións públicas,  ante o mesmo órgano que ditou o acto no prazo DUN 
MES, contado dende o día seguinte á recepción desta notificación.

 -  Recurso  contencioso-administrativo,  nun  prazo  de  DOUS  MESES, 
contados a partir do día seguinte á notificación desta resolución, ante o xulgado do 
contencioso-administrativo de Lugo (artigos 8, 25  e 46 da Lei 29/1998, do 13 de 
xullo,  reguladora da xurisdición contencioso-administrativa),  segundo a redacción 
dada pola disposición adicional décimo cuarta da Lei orgánica 19/2003, do 23 de 
decembro, de modificación da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial.”

Segundo.- Procédase a súa publicación na forma legalmente establecida, 
facéndose constar que o presente acto pon fin á vía administrativa e que contra o 
mesmo podense interpoñer os seguintes recursos:

- Recurso potestativo de reposición previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 
39/2015,  do  1  de  outubro  do  Procedemento  Administrativo  Común  das 
Administracións Públicas, ante o mesmo órgano que ditou o acto no prazo DUN 
MES, contado dende o día seguinte á publicación desta resolución.

-  Recurso  contencioso  administrativo,  nun  prazo  de  DOUS  MESES, 
contados  a  partir  do  día  seguinte  á  publicación  da presente  resolución,  ante  o 
Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo (artigos 8, 25  e 46 da Lei 29/1998, 
de 13 de xullo, reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa), segundo a 
redacción dada pola disposición adicional décimo cuarta da Lei Orgánica 19/2003 
de 23 de decembro, de modificación da Lei  Orgánica 6/1985,  do 1 de xullo,  do 
Poder Xudicial.

Todo isto se prezuízo de que poida interpoñer calquera outro recurso que 
estime conveniente ao seu dereito.
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