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Concello de lugo 

PERSOAL
 
MLP/egp
 
Ref': 17notdrrequercertificados TXI
 
Asunto: Requerimentos documentación
 

En cumprimento da normativa vixente, notifícolle que o Ilmo. Sr. Don 
XOSE DANIEL PIÑEIRO VILLARES, Tenente de Alcalde-Delegado da Área de 
Desenvolvemento Sostible e Persoal do Excmo. Concello de Lugo, dictou, o 
día 7 de xuño de 2017, o DECRETO N° 17005216, que a continuación e 
literalmente se transcribe: 

"Estándose a tramitar expediente relativo ás probas selectivas para a 
cobertura interna de prazas de Técnico en Xardín de Infancia do Excmo. Concello 
de Lugo. 

Visto o anuncio, de data 4 de abril de 2017 da Secretaria do Tribunal 
cualificador do proceso selectivo para a cobertura interina de prazas de Técnico/a 
de Xardín de Infancia do Excmo. Concello de Lugo, de "PROPOSTA DE 
APROBACiÓN DE L1STAXE PARA A COBERTURA INTERINA DE PRAZAS DE 
TÉCNICO/A DE XARDíN DE INFANCIA DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO", o 
cal foi publicado no Taboleiro de anuncios e na páxina web deste Concello, 
lémbrandose ás aspirantes que superaron este proceso a obrigatoriedade de 
presentar a certificación negativa do Rexistro Central de delincuentes sexuais, de 
acordo co disposto no artigo 13 da Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do 
sistema de protección á infancia e á adolescencia. 

Visto que na actualidade as aspirantes que a continuación se relacionan: 

Número APELlDOS E NOME DNI 
12 GARCIA ANON ERICA 47388001C 
16 GOMEZ TRASTOY TERESA 33553541Z 
18 TORRES LUACES ANA ISABEL 32795976T 
20 MIRAS LOPEZ ANA MARIA 76813271X 
21 LEIRO GONZALEZ SARA 33546814A 
23 GOLAS DIAZ ANDREA 33560404T 

non portaron dita a certificación negativa do Rexistro Central de delincuentes 
sexuais, de acordo co disposto no artigo 13 da Lei 26/2015, do 28 de xullo, de 
modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia. 

Visto que segundo o disposto na base 2.g) das bases específicas aprobadas 
pola Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o 
día trece de abril de de dous mil dezaseis, os/as aspirantes que superen o proceso 
deberán presentar unha certificación negativa do Rexistro Central de delincuentes 
sexuais, de acordo co disposto no artigo 13 da Lei 26/2015, do 28 de xullo, de 
modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia. 

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 16005312, ditado o 5-07-2016, RESOLVE: 

Primeiro.- Requerir ás aspirantes do proceso selectivo para a cobertura interna de 
prazas de Técnico en Xardín de Infancia do Excmo. Concello de Lugo que a 
continuación se relacionan: 
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Número APELlDOS E NOME DNI 
12 GARCIA ANON ERICA 47388001C 
16 GOMEZ TRASTOY TERESA 33553541Z 
18 TORRES LUACES ANA ISABEL 32795976T 
20 MIRAS LOPEZ ANA MARIA 76813271X 
21 LEIRO GONZALEZ SARA 33546814A 
23 GOLAS DiAl ANDREA 33560404T 

para que, no prazo de CINCO DíAS HÁBILES, a contar a partir de aquel no que 
teña lugar a notificación da presente resolución para que aporten certificación 
negativa do Rexistro Central de delincuentes sexuais, de acordo co disposto no 
artigo 13 da Leí 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á 
infancia e á adolescencia, coa advertencia de que, de non aportar o certificado 
requerido no mencionado prazo ditas aspirantes quedarán excluidas da lista para a 
cobertura interina de prazas de Técnico/a en Xardín de Infancia do Concello de 
Lugo. 

Segundo.- Déase traslado do presente decreto ás interesadas e Taboleiro 
de Edictos deste Concello, coa indicación de que o presente acto pon fin á vía 
administrativa e que contra o mesmo, de conformidade co previsto nos artigos 25 e 
46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso
Administrativa, poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o 
Xulgado desta orde en Lugo, no prazo de dous meses a contar dende o día 
seguinte ó da notificación. 

Non obstante poderá interpoñer, nos termos dos artigos 123 e 124 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano 
que ditou o acto, no prazo dun mes contado dende o día seguinte á recepción desta 
notificación. Contra a resolución expresa do recurso de reposicion podrá interpoñe
lo recurso contencioso-administrativo no devandito prazo de dous meses e, no caso 
de que non se resolva expresamente, o prazo para interposición será de seis 
meses, contados dende que se produza o acto presunto. 

Todo isto sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro recurso que 
estime conveniente." 

O que se lIe notifica para o seu coñ 

TABOLEIRO DE EDICTOS 
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