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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. 

9º.- RECURSOS 

Contra este acto que pon fin á vía administrativa, de conformidade co previsto nos artigos 25 e 46 da Lei 

29/1998, do 13 xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderá interpoñer recurso 

contencioso-administrativo ante o xulgado desta orde de Lugo no prazo de dous meses, contados dende o día 

seguinte ao da notificación. 

Igualmente, poderá interpoñerse, 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 reposición poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo no 

devandito prazo de dous meses, e no caso de que non se resolvera 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.”  

SEGUNDO:-  Procédase a súa publicación na forma legalmente establecida, facendose constar 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 Xurisdición 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 artigo 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común das Administraciones 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 reposición  podrá interpoñelo 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 se prezuízo de que poida interpoñer calquera outro recurso que estime conveniente. 

R. 0136 

 

Anuncio 

DECRETO NÚMERO 17010968 DO 15/12/2017 

Ilmo. Sr. Don XOSE DANIEL PIÑEIRO VILLARES, Tenente de Alcalde-Delegado da Área de 

Desenvolvemento Sostible e Persoal do Excmo. Concello de Lugo. 

A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, na sesión extraordinaria e urxente realizada o día 23 de 

decembro de 2015, adoptou o acordo número 2/882, polo que se aprobou a oferta de emprego público para o 

ano 2015, e no seu ANEXO figuran, entre outras, as seguintes prazas de persoal funcionario: 

“Grupo C2. Escala de Administración especial. Número de vacantes: 6 (quenda libre) (cubertas interinamente). 

Denominación: Bombeiro/a Condutor/a.” 

O dito acordo foi publicado no BOP de Lugo número 020, do 26 de xaneiro de 2016, e no DOG número 36, 

do 23 de febreiro de 2016. 

A oferta de emprego público para o ano 2015 foi modificada polo acordo 5/173, adoptado pola Xunta de 

Goberno Local do Excmo. Concello de Lugo na sesión ordinaria celebrada o día 5 de abril de 2017, o cal foi 

rectificado polo acordo 10/220, adoptado polo dito órgano de goberno na sesión ordinaria celebrada o 26 de 

abril de 2017, publicado no Boletín Oficial da Provincia de Lugo número 122, do 30 de maio de 2017. No seu 

ANEXO figuran, entre outras, as seguintes prazas de persoal funcionario: 

“Grupo C2. Escala de Administración especial. Número de vacantes: 6 (quenda libre) (cubertas interinamente). 

Denominación: Bombeiro/a Condutor/a.” 

Visto que 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. No seu anexo figuran, entre outras, as seguintes prazas de persoal funcionario: 

- Grupo C2: escala de Administración especial. Número de vacantes: 6 (quenda libre). Denominación: 

Bombeiro/a Condutor/a. 

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. 
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Visto que 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. No seu 

anexo figuran, entre outras, as seguintes prazas de persoal funcionario: 

- Grupo C2: escala de Administración especial. Número de vacantes: 6 (quenda libre). Denominación: 

bombeiro/a condutor/a.  

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. 

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día vinte e dous   de novembro de dous mil 

dezasete, adoptou, entre outros, o seguinte acordo  21/718 BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE 

DE DOCE PRAZAS DE BOMBEIROS/AS CONDUTORES/AS PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO 

EXCMO. DO CONCELLO DE LUGO EN QUENDA LIBRE (SEIS PRAZAS INCLUÍDAS NA OPE 2015 E SEIS PRAZAS 

INCLUÍDAS NA 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 conta o  Decreto número 16005312, ditado o 5-07-2016, 

RESOLVE: 

PRIMEIRO.- Convocar o proceso selectivo mediante o sistema de oposición,  para o acceso en propiedade a 

doce prazas de Bombeiro/a Condutor/a, pertencentes ó cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de 

Lugo, quenda libre (seis incluida na Oferta de Emprego Público 2015 e seis incluidas na Oferta de Emprego 

Público 2016), que se rexerá, tanto polas bases específicas aprobadas por acordo nº 21/718 da Xunta de 

Goberno Local deste Concello na súa sesión do 22.11.2017 como polas “BASES XERAIS PARA O ACCESO EN 

PROPIEDADE A PRAZAS VACANTES PERTENCENTES Ó CADRO DE FUNCIONARIOS E PERSOAL LABORAL DO EXCMO. 

CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA LIBRE”, aprobadas pola Xunta de Goberno o 18 de xuño de 2008 e modificadas 

polo citado órgano nas sesións do 18.02.2009, 26.12.2012, 23.01.2013, 15.10.2014 e 22.03.2017, e 

publicadas integramente no Boletín Oficial da Provincia de Lugo número 099, do 2 de maio de 2017, que 

seguidamente se transcriben: 

“BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE DE DOCE PRAZAS DE BOMBEIRAS/OS 

CONDUTORAS/ES PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. DO CONCELLO DE 

LUGO EN QUENDA LIBRE (SEIS PRAZAS INCLUÍDAS NA OPE 2015 E SEIS PRAZAS INCLUÍDAS NA OPE 2016) 

1.- OBXECTO 

Esta convocatoria ten por obxecto a provisión, polo sistema de OPOSICIÓN, de doce prazas de Bombeiras/os 

Condutoras/es do Servizo de Extinción de Incendios do Concello de Lugo (seis prazas incluídas na OPE 2015 e 

seis prazas incluídas na OPE 2016), categoría Bombeiro/a Condutor/a, clasificadas no grupo C, subgrupo C2.  

Outras características:  

Escala: Administración especial.  

Subescala: servizos especiais.  

Clase: servizos de extinción de incendios.  

2.-  SISTEMA SELECTIVO 

O sistema de selección de aspirantes será o de oposición, en quenda libre. 

3.-  TITULACIÓN ESIXIDA PARA O ACCESO ÁS PRAZAS 

Estar en posesión do título de graduado en ESO, graduado escolar ou dun título superior ou equivalente.  

4.- OUTROS REQUISITOS E CONDICIÓNS ESPECÍFICAS  

Ademais dos requisitos esixidos nas bases xerais para tomar parte nas probas selectivas a que se refiren 

estas bases específicas, as e os aspirantes deberán reunir os seguintes:  

a) Estar en posesión do permiso de conducir da clase C.  

b) Estar capacitada/o para exercer calquera oficio relacionado coas necesidades do Servizo de Prevención, 

Extinción de Incendios e Salvamento.  

c) Acreditar a aptitude física coa presentación dun certificado médico oficial que faga constar que a/o 

aspirante reúne as condicións físicas e sanitarias para a realización dos exercicios físicos que figuran 

especificados na correspondente proba da oposición, o que non excluirá as comprobacións posteriores do que 

reflicta o certificado médico.  

5.- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN 

As solicitudes para participar no correspondente proceso selectivo haberán de axustarse ao modelo aprobado 

polo Excmo. Concello de Lugo. Nela as e os aspirantes deben manifestar que reúnen todos e cada un dos 

requisitos establecidos no apartado anterior.  
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Os requisitos deberán reunirse con referencia ao derradeiro día do prazo da presentación de instancias, e 

será nulo o nomeamento como funcionaria/o daquelas/es aspirantes que estean incursas/os en causas de 

incapacidade recollidas na normativa vixente.  

Ademais do anterior, ás solicitudes de participación deberá xuntarse a seguinte documentación.  

a) Fotocopia do DNI, pasaporte ou documento que o substitúa noutros estados membros da Unión Europea.  

b) Xustificante do ingreso dos dereitos de exame. As interesadas e interesados deberán unirlle á solicitude o 

xustificante de ter ingresados os dereitos de exame. As taxas por dereito de exame para este grupo están 

fixadas en 13,00 € de acordo coa Ordenanza fiscal número 119 vixente neste momento no Concello, téndose 

que estar en todo o relativo aos dereitos de exame co establecido na citada ordenanza. O aboamento da citada 

taxa farase en modelo normalizado de autoliquidación de “Taxas e prezos públicos” que se atopa a disposición 

das e dos interesados nas oficinas administrativas do Excmo. Concello de Lugo e na súa páxina web. 

c)  Fotocopia compulsada da titulación esixida.  

d) Certificado médico ao que se refire o anterior parágrafo 4.  

O prazo de presentación de instancias será de vinte días naturais, contados dende o seguinte á publicación 

do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.  

6.- PROCESO SELECTIVO 

As probas selectivas que deberán superar as e os aspirantes son as seguintes:  

A) PRIMEIRO EXERCICIO 

De carácter obrigatorio e eliminatorio.  

EXERCICIO DE APTITUDE FÍSICA 

De carácter obrigatorio e eliminatorio 

Versará sobre a aptitude física das persoas aspirantes, e consistirá na realización das probas que a 

continuación se mencionan. Quen non supere unha proba non poderá pasar á seguinte, e quedará 

automaticamente eliminada/o:  

A cualificación final das persoas aspirantes que superaron todas as probas do segundo exercicio farase 

sumando as puntuacións obtidas e dividirase entre todas as probas.  

A) 1.- Proba de fondo  

Proba que consistirá en percorrer a distancia de 1.000 metros. Para obter na proba unha puntuación de 5 

puntos, deberase facer nun tempo inferior aos 3 minutos e 25 segundos para os homes, e inferior aos 3 minutos 

e 55 segundos para as mulleres, as persoas aspirantes que non acaden cinco puntos quedarán eliminadas. 

A proba desenvolverase do seguinte xeito: 

- Cronometraxe con chip para maior fiabilidade e obxectividade de cara ás persoas aspirantes. 

- A proba realizarase nunha pista de atletismo de 400 m 

- Existirá a posibilidade de poder correr con zapatillas de cravos de atletismo 

- O procedemento de inicio da proba: orde de saída das e dos aspirantes corredores por apelido á hora de 

ocupar a súa rúa. 

o Aos seus postos 

o Listos 

o Saída 

Puntuación 

Homes 

Inferior a 3´25” e igual ou superior a 3´20”, 5 puntos. 

Inferior a 3´20” e igual ou superior a 3´15”, 6 puntos. 

Inferior a 3´15” e igual ou superior a 3´10”, 7 puntos. 

Inferior a 3´10” e igual ou superior a 3´05”, 8 puntos 

Inferior a 3´05” e igual ou superior a 3´00”, 9 puntos. 

Inferior a 3´00”, 10 puntos. 
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Mulleres 

Inferior a 3´55” e igual ou superior a 3´50”, 5 puntos. 

Inferior a 3´50” e igual ou superior a 3´45”, 6 puntos. 

Inferior a 3´45” e igual ou superior a 3´40”, 7 puntos. 

Inferior a 3´40” e igual ou superior a 3´35”, 8 puntos 

Inferior a 3´35” e igual ou superior a 3´30”, 9 puntos. 

Inferior a 3´30”, 10 puntos. 

A)2.- Ascenso por corda 

Consistirá en subir unha corda de 6 metros sen soltarse, sen axudarse coas pernas nin dar impulsos ao 

comezo da proba. Este exercicio realizarase partindo da posición de sentada/o, para obter na proba unha 

puntuación de 5 puntos, os homes deberana facer nun tempo inferior aos 20 segundos, e as mulleres nun 

tempo inferior aos 25 segundos; as persoas aspirantes que non acaden cinco puntos quedarán eliminadas. 

A proba desenvolverase do seguinte xeito: 

Posición inicial: 

1. A persoa aspirante sentarase no chan coas pernas abertas e a corda entre elas. 

2. A corda agarrada polas dúas mans 

a. Listos 

b. Xa!! 

3. A proba finalizará unha vez que a persoa aspirante toque a marca situada por encima dos 6 m 

Puntuación 

Homes 

Inferior a 20” e igual ou superior a 18”, 5 puntos. 

Inferior a 18” e igual ou superior a 16”, 6 puntos. 

Inferior a 16” e igual ou superior a 14”, 7 puntos. 

Inferior a 14” e igual ou superior a 12”, 8 puntos 

Inferior a 12” e igual ou superior a 10”, 9 puntos. 

Inferior a 10”, 10 puntos. 

Mulleres 

Inferior a 25” e igual ou superior a 23”, 5 puntos. 

Inferior a 23” e igual ou superior a 21”, 6 puntos. 

Inferior a 21” e igual ou superior a 19”, 7 puntos. 

Inferior a 19” e igual ou superior a 17”, 8 puntos 

Inferior a 17” e igual ou superior a 15”, 9 puntos. 

Inferior a 15”, 10 puntos. 

A)3.- Proba socorrismo: 100 METROS proba combinada 

Consistirá nunha proba combinada de socorrismo e natación de 100 metros nunha piscina de 25 metros de 

lonxitude, proba eliminatoria. 

Desenvolverase da seguinte maneira, primeiro realizaranse a nado libre 50 metros (ida e volta do vaso), unha 

vez chegados ao lugar do inicio, as e  os aspirantes mergullaranse ata o lugar onde se sitúe o boneco, na parte 

profunda do vaso e a 15 metros da parede de inicio, una vez recuperado o boneco arrástrase ata o final da 

parede oposta ao inicio, tocarase esta coa man e seguirase o remolque ata a parede contraria, a do inicio da 

proba, apoiándose cun dos brazos na parte superior do bordo da piscina sen soltar o boneco para que a proba 

se considere rematada. Seguirase o regulamento da federación de socorrismo.  

Para obter na proba unha puntuación de 5 puntos, deberase facer nun tempo inferior aos 2 minutos e 50 

segundos os homes, e de 3 minutos e 20 segundos as mulleres.  

As persoas aspirantes que non acaden cinco puntos quedarán eliminadas. 

SAÍDA: saltarase desde fóra do vaso á auga. 
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Entrada de pé na auga sen afundir a cabeza 

NADO: una vez dentro da auga, realizarase a nado libre unha distancia de 50 metros. 

MERGULLO: dende a parede de inicio, as persoas aspirantes somerxeranse ata chegar á vítima que estará a 

15 metros 

ARRASTRE: arrastraremos a vítima utilizando as técnicas correctas durante 35 metros. 

A recollida do boneco poderase facer con impulso desde o fondo do vaso 

Durante o remolque, a cara do boneco remolcado permanecerá en todo momento fóra da auga. 

Puntuación 

Homes 

Inferior a 2´50” e igual ou superior a 2´40”, 5 puntos. 

Inferior a 2´40” e igual ou superior a 2´30”, 6 puntos. 

Inferior a 2´30” e igual ou superior a 2´20”, 7 puntos. 

Inferior a 2´20” e igual ou superior a 2´10”, 8 puntos. 

Inferior a 2´10” e igual ou superior a 2´00”, 9 puntos. 

Inferior a 2´00”  10 puntos. 

Mulleres 

Inferior a 3´20” e igual ou superior a 3´10”, 5 puntos. 

Inferior a 3´10” e igual ou superior a 3´00”, 6 puntos. 

Inferior a 3´00” e igual ou superior a 2´50”, 7 puntos. 

Inferior a 2´50” e igual ou superior a 2´40”, 8 puntos. 

Inferior a 2´40” e igual ou superior a 2´30”, 9 puntos. 

Inferior a 2´30” 10 puntos. 

A) 4.- Proba de potencia do tren inferior  

Consistirá nun salto de lonxitude cara a diante, a pés xuntos e sen carreira. Para obter na proba unha 

puntuación de 5 puntos, deberase superar a lonxitude mínima de 2,00 metros para os homes e de 1,70 metros 

para as mulleres. Tomarase como medida desde a liña de inicio ata o sinal máis atrasado do salto. Poderanse 

efectuar dous intentos como máximo, e puntuará aquel no que se obteña o mellor resultado. 

Posición inicial: a persoa aspirante colocarase de pé tras a liña de salto e fronte á dirección do impulso, 

tronco e pernas estendidos e pés xuntos ou separados. 

Puntuación 

Homes 

Salto de 2,00 metros a 2,10 metros, 5 puntos 

Salto superior a 2,10 metros ata 2,20 metros, 6 puntos 

Salto superior a 2,20 metros ata 2,30 metros, 7 puntos 

Salto superior a 2,30 metros ata 2,40 metros, 8 puntos 

Salto superior a 2,40 metros ata 2,50 metros, 9 puntos 

Salto superior a 2,50 metros, 10 puntos 

Mulleres 

Salto de 1,70 metros a 1,80 metros, 5 puntos 

Salto superior a 1,80 metros ata 1,90 metros, 6 puntos 

Salto superior a 1,90 metros ata 2,00 metros, 7 puntos 

Salto superior a 2,00 metros ata 2,10 metros, 8 puntos 

Salto superior a 2,10 metros ata 2,20 metros, 9 puntos 

Salto superior a 2,20 metros, 10 puntos 
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A)5.- Proba de forza-resistencia do tren superior (escada de madeira, en posición  horizontal, de  4 metros 

de longo, 40 cm de ancho, de 20 chanzos  separados 20 cm entre eles, e suspendida a 2,60 m do chan)  

A proba consiste en comezar por un dos extremos  da escaleira coa realización de 5 dominadas, despois das 

cales se seguirá pasando a escaleira facendo agarre en todos os chanzos ata o extremo oposto, onde se 

realizarán outras 5 dominadas. 

En todo o percorrido da proba non se poderá descender en ningún momento da escaleira. 

As dominadas faranse dende una postura inicial de extensión completa de cóbados ata unha final na que se 

superará co queixelo o nivel dos chanzos, e non se permitirá o balanceo na realización das dominadas. 

A proba terá consideración de apto ou non apto, e para que a realización da proba se considere apta a persoa 

aspirante deberá realizala nun tempo inferior a 2 minutos os homes, e 2 minutos e 30 segundos as mulleres. 

B) SEGUNDO EXERCICIO  

De carácter obrigatorio e eliminatorio.  

As persoas aspirantes deberán realizar todas as probas, e será puntuada cada unha delas entre 0 e 10 

puntos. A cualificación final das e dos aspirantes que realizaron o cuarto exercicio farase sumando as 

puntuacións obtidas e dividíndoas entre todas as probas. As persoas aspirantes que non superaran a mínima 

puntuación, que será de cinco, quedarán eliminadas.  

B)1- Tendido de mangueiras 

Nun tempo máximo de 1 minuto e 20 segundos.  Empregando para o tendido unha mangueira de 70 mm de 

diámetro, unha bifurcación (dunha boca de 70 mm Ø a dúas de 45 mm Ø), dúas mangueiras de 45 mm de 

diámetro e dúas lanzas.  

Puntuación 

Igual ou superior a 1´20”, cero puntos.  

Inferior a 1´20” e igual ou superior a 1´15”, un punto.  

Inferior a 1´15” e igual ou superior a 1´10”, dos puntos.  

Inferior a 1´10” e igual ou superior a 1´07”, tres puntos.  

Inferior a 1´07” e igual ou superior a 1´04”, catro puntos  

Inferior a 1´04” e igual ou superior a 1´01”, cinco puntos.  

Inferior a 1´01” e igual ou superior a 59”, seis puntos.  

Inferior a 59” e igual ou superior a 56”, sete puntos.  

Inferior a 56” e igual ou superior a 53”, oito puntos.  

Inferior a 53” e igual ou superior a 50”, nove puntos  

Inferior a 50”, dez puntos.  

B)2.- Proba de orientación e adaptación a espazos confinados.  

Consistirá en percorrer un circuíto, que poderá ser de distintos niveis, delimitado por comportas metálicas, 

dentro de un espazo confinado. As persoas aspirantes irán provistas de roupa e calzado deportivo; farase o 

percorrido en condicións de escuridade, ben cegando a máscara ou en espazo sen luz. Para a realización da dita 

proba as e os opositores terán acceso visual ao circuíto antes da súa realización.  

Avaliarase por parte do xurado o tempo de realización da proba, a perda de orientación, clasificando cun cero 

no caso de non rematar o circuíto (medo irracional e irreprimible aos espazos confinados, claustrofobia, etc.).  

B)3.- Proba suposto teórico-práctico 

Consistirá na resolución dun suposto teórico–práctico determinado polo tribunal, no tempo máximo de dúas 

horas, en relación coas actividades propias do posto  de Bombeiro/a Condutor/a do servizo municipal. 

C) TERCEIRO EXERCICIO 

Proba de coñecemento teórico 

Obrigatoria e eliminatoria.  

Consistirá en contestar por escrito, durante un tempo máximo de dúas horas, un tema elixido ao chou dos 

incluídos no temario de materias comúns, e dous temas extraídos ao chou dos incluídos no temario de materias 

específicas (ANEXO II) 
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O temario de materias comúns intégrano 4 temas e figura na base décimo sexta das bases xerais xa citadas, 

que rexerán nos procesos para o acceso en propiedade a prazas pertencentes ao cadro de funcionarias/os e 

persoal laboral do Concello de Lugo en quenda libre. 

D) CUARTO EXERCICIO  

De carácter obrigatorio e eliminatorio.  

Consistirá nun recoñecemento médico no que se valorará se nas e nos aspirantes concorre algunha das 

causas de exclusión que figuran no anexo I destas bases. Cualificarase como apto ou non apto. Para a 

realización da proba aplicaránselles ás e aos aspirantes as técnicas médicas de uso habitual que se xulguen 

oportunas, incluída a analítica de sangue e ouriños.  

E) QUINTO EXERCICIO 

Coñecemento da lingua galega.  

Na realización deste exercicio haberá que aterse ao disposto na base décimo cuarta letra C das bases xerais 

para o acceso en propiedade a prazas de funcionarias/os e persoal laboral do Excmo. Concello de Lugo en 

quenda libre. 

A cualificación final de cada aspirante será a resultante da suma das cualificacións de cada un dos exercicios 

obrigatorios e eliminatorios. 

Todas as persoas aspirantes terán que asistir ás ditas probas provistas do carné de identidade.  

O tribunal poderá requirirlles ás e aos aspirantes ás ditas prazas de bombeiras/os para realizar a proba de 

dopaxe, se o estimase oportuno.  

ANEXO II.- PROGRAMA TEMARIO DE MATERIAS ESPECÍFICAS 

TEMA 1.- Rescates en accidentes de tráfico, ferramentas, técnicas de excarceración, apertura de portas, 

teitos, desprazamento do volante, separación da parte dianteira do vehículo, extracción da vítima.  

TEMA 2.- A combustión química, mecanismos e tipos de combustión, os combustibles, triángulo do fogo, o 

tetraedro.  

TEMA 3.- Clases de fogo, concepto das distintas clases de fogo. Tipos de propagación.  

TEMA 4.- Incidentes con gases, actuación en incidentes con gases inflamables. Gases inflamables comerciais: 

gas manufacturado e gas natural, mestura de aire con  hidrocarburos gasosos, gases licuados do petróleo. O 

acetileno.  

TEMA 5.- Mangueiras, tipos de mangueiras, diámetros, racores, lanzas válvulas e accesorios.  

TEMA 6.- Explosións, tipos de explosións bleve, boilover.  

TEMA 7.- Teoría da extinción do fogo: métodos de extinción, axentes extintores, idoneidade dos axentes 

extintores.  

TEMA 8.- Materiais activos e pasivos fronte ao fogo: clasificación dos materiais, reacción e resistencia dos 

materiais fronte ao fogo e ignifugación  

TEMA 9.- Materias perigosas, tipos de materias perigosas. Clasificación das materias perigosas, código de 

identificación e código de perigo.  

TEMA 10.- Os extintores portátiles: eficacia, identificación, mantemento e utilización.  

TEMA 11.- Bombas: aspiración, bombas alternativas e rotativas, mecanismo de cebado nas bombas 

centrífugas e turbobomba.  

TEMA 12.- Hidráulica: a presión atmosférica, perdas de carga, reacción na lanza e golpes de ariete.  

TEMA 13.- Apeos e apontoamentos, ferramentas, materiais e tipos de apontoamentos.  

TEMA 14.- Protección respiratoria. Equipos dependentes e independentes da atmosfera. Clasificacións. 

Compoñentes. Autonomía.  

TEMA 15.- Cometido do corpo de bombeiras/os: deberes das e dos bombeiros segundo o Regulamento 

orgánico do corpo de bombeiras/os de Lugo.  

TEMA 16.- Iniciación ás técnicas de primeiros auxilios. Fallo cardio-respiratorio. Atragoamentos. Feridas. 

Hemorraxias. Queimaduras. Fracturas. Intoxicacións. Hipotermia.  

TEMA 17.- Coñecemento do territorio municipal do Concello de Lugo. 

ANEXO I: CADRO EXCLUSIÓNS MÉDICAS 

Causas de exclusión  
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Non estar comprendida/o entre o 3 a 5 de corpulencia. O índice resultará de dividir o peso do individuo en kg 

polo seu talle en decímetros.  

Perímetro torácico, máximo-mínimo, de 4 centímetros ou superior.  

Non alcanzar na espirometría capacidade vital e volume espiratorio máximo por segundo superior ao 80%.  

Obesidade manifesta: presentar un índice de masa corporal superior ao 30%.  

Infantilismo marcado.  

Cicatrices que, pola súa extensión ou adherencia aos órganos profundos ou ao esqueleto, comprometan o 

funcionamento de tales órganos e o movemento dos membros.  

Falta ou perda de un ou de ambos os dous labios.  

Falta ou perda total da mandíbula inferior ou parcial das mandíbulas que determinen trastornos funcionais 

graves.  

Falta ou perda parcial ou total da lingua.  

Enfermidades dos aparatos respiratorio e circulatorio.  

Deformación do tórax que modifique ou dificulte a respiración ou circulación ou entorpeza os movementos 

do tronco.  

Varices de intensidade que se marquen claramente en bipedestación.  

Lesións valvulares.  

Hipertensión ou hipotensión marcadas.  

Patoloxía cardíaca grave.  

Enfermidades do aparato locomotor.  

Amputación de calquera dedo ou parte deste en ambas as dúas mans.  

Falta do dedo gordo do pé.  

Pés planos marcados ou con arco plantar pouco marcado.  

Atrofias e anquilose dun membro que sexan incompatibles cos esforzos e servizos do corpo.  

Escoliose, cifose ou lordose que produza asimetría na bipedestación.  

Genu vacum é genu valgum.  

Lesións en mans e dedos que produzan limitacións de flexión ou extensión.  

Visión  

Recoñecemento da visión e comprobación da agudeza visual.  

Serán causas de nulidade os defectos de refracción e as miopías superiores a dúas dioptrías, ou non superar  

¼ da escala Wecker a distancia marcada. Daltonismo en todos os seus graos.  

Audición e equilibrio  

Son causas de nulidade a xordeira, en calquera grao, e padecer vertixe.  

Sistema nervioso  

Epilepsia, depresión, xaquecas, tremor, de calquera causa, alcoholismo, toxicomanías ou outros.  

Procesos patolóxicos que dificulten ou limiten o desenvolvemento da función de Bombeiro/a Condutor/a.” 

7º. LISTA DE RESERVAS.- Unha vez finalizado o proceso selectivo para a cobertura definitiva de prazas como 

funcionaria/o 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. 

8.- RECURSOS 

Contra este acto que pon fin á vía administrativa, de conformidade co previsto nos artigos 25 e 46 da Lei 

29/1998, do 13 xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderá interpoñer recurso 

contencioso-administrativo ante o xulgado desta orde de Lugo no prazo de dous meses, contados dende o día 

seguinte ao da notificación. 

Igualmente, poderá interpoñerse, 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 
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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 reposición, poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo 

no devandito prazo de dous meses, e no caso de que non se resolvese 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.” 

SEGUNDO.- Procédase a súa publicación na forma legalmente establecida, facendose constar 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. 

R. 0137 

 

Anuncio 

DECRETO NÚMERO 17010969 DO 15/12/2017 

Ilmo. Sr. Don XOSE DANIEL PIÑEIRO VILLARES, Tenente de Alcalde-Delegado da Área de 

Desenvolvemento Sostible e Persoal do Excmo. Concello de Lugo. 

A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, na sesión extraordinaria e urxente realizada o día 23 de 

decembro de 2015, adoptou o acordo número 2/882, polo que se aprobou a oferta de emprego público para o 

ano 2015. No seu ANEXO figuran, entre outras, as seguintes prazas de persoal funcionario: 

- Grupo C1: Escala de Administración xeral. Número de vacantes: 6 (quenda de promoción interna). 

Denominación: Administrativo/a.  

O dito acordo foi publicado no BOP de Lugo número 020, do 26 de xaneiro de 2016, e no DOG número 36, 

do 23 de febreiro de 2016. 

A oferta de emprego público para o ano 2015 foi modificada por acordo 5/173, adoptado pola Xunta de 

Goberno Local do Excmo. Concello de Lugo na sesión ordinaria celebrada o día 5 de abril de 2017, o cal foi 

rectificado polo acordo 10/220 adoptado polo dito órgano de goberno na sesión ordinaria celebrada o 26 de 

abril de 2017, publicado no Boletín Oficial da Provincia de Lugo número 122, do 30 de maio de 2017,  e no seu 

ANEXO figuran, entre outras, as seguintes prazas de persoal funcionario: 

- Grupo C1: Escala de Administración xeral. Número de vacantes: 6 (quenda de promoción interna). 

Denominación: Administrativo/a. 

Visto que 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 figuran, entre outras, as seguintes prazas de persoal funcionario: 

- Grupo C1: escala de Administración xeral. Número de vacantes: 2 (quenda de promoción interna). 

Denominación: Administrativo/a.  

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. 

Visto que 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 figuran, entre outras, as seguintes prazas de persoal funcionario: 

- Grupo C1: escala de Administración xeral. Número de vacantes: 2 (quenda de promoción interna). 

Denominación: Administrativo/a.  

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. 

A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, na sesión ordinaria celebrada o vinte e dous de novembro de 

dous mil dezasete, adoptou, entre outros o seguinte acordo 17/714 BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN 

PROPIEDADE A OITO PRAZAS DE ADMINISTRATIVO/A PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL 




