
PERSOAL
MLP/egp
Refª: 1573824559899.doc
Asunto: Convocatoria 2 prazas Oficial P.Local (mobilidade)

DECRETO NÚMERO 19009687 DO 18/11/2019

Ilma. Sra. DONA MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, Tta. de Alcaldesa-
Delegada da Área de Gobernanza: Economía e Recursos Humanos do Excmo. 
Concello de Lugo.

Visto  que  a  Xunta  de  Goberno  Local  do  Concello  de  Lugo,  en  sesión 
ordinaria celebrada o día vinte e sete de marzo de dous mil dezanove, adoptou, 
entre  outros,  o  acordo  11/176  MODIFICACIÓN  DA  OFERTA  DE  EMPREGO 
PÚBLICO DO ANO 2018 DO CONCELLO DE LUGO SEGUNDO O DISPOSTO NA 
DISPOSICIÓN  ADICIONAL  CENTÉSIMA  SESAXÉSIMA  QUINTA.  TAXA 
ADICIONAL DE REPOSICIÓN DA POLICÍA LOCAL. 
Dito acordo foi publicado no BOP de Lugo Núm. 101 do 4 de maio de 2019 e DOG 
nº 118 do 24 de xuño de 2019.

De igual xeito, a Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, na sesión 
ordinaria celebrada o vinte e tres de outubro de dous mil dezanove, adoptou, entre 
outros  o  acordo  23/683  BASES  ESPECÍFICAS  PARA  O  ACCESO  EN 
PROPIEDADE,  POLA  QUENDA  DE  MOBILIDADE  HORIZONTAL,  A  DÚAS 
PRAZAS  DE  OFICIAL  DA  POLICÍA  LOCAL  PERTENCENTE  AO  CADRO  DE 
PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO.

Esta Concelleira,  no uso das atribucións conferidas á Alcaldía polo artigo 
124 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local e tendo en 
conta o Decreto número 19005684 do 01/07/2019 modificado polo Decreto número 
19005695 do 03/07/2019, RESOLVE:

Primeiro.-  Convocar o proceso selectivo para o acceso como funcionario/a 
de carreira  pola  quenda de mobilidade  horizontal,  a  dúas prazas de Oficial,  do 
cadro de persoal  funcionario do Excmo. Concello  de Lugo,  que se rexerá polas 
bases específicas  aprobadas por  acordo nº 23/683 da Xunta de Goberno Local 
deste  Concello  adoptado  na   súa  sesión  do  23.10.2019,  que  seguidamente  se 
transcriben:

“BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE POLA QUENDA 
DE  MOBILIDADE  HORIZONTAL  A  DÚAS  PRAZAS  DE  OFICIAL 
PERTENCENTES  AO  CADRO  DE  PERSOAL  FUNCIONARIO  DO  EXCMO. 
CONCELLO DE LUGO

1.- OBXECTO
Estas bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares 
do proceso de selección para o acceso como funcionario/a de carreira pola quenda 
de mobilidade horizontal, a dúas prazas de Oficial, do cadro de persoal funcionario 
do Excmo. Concello de Lugo, de acordo co disposto na Lei 4/2007, do 20 de abril, 
de  coordinación  de  policías  locais,  modificada  pola  Lei  9/2016,  do  8  de  xullo, 
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Decreto 243/2008, do 16 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 4/2007, do 20 de 
abril, de coordinación de policías locais, modificado polo Decreto 77/2010, do 29 de 
abril,  e a Orde do 28 de xaneiro de 2009 pola que se determinan as probas de 
selección,  temarios  e  baremos de  méritos  para  o  ingreso,  promoción  interna  e 
mobilidade nos corpos de policía locais, para a integración dos vixiantes e auxiliares 
de policía ou interinos, para o acceso como vixiantes municipais e a contratación de 
auxiliares de policía de tempada, e no que non se opoña ás citadas disposicións, as 
bases  xerais  para  o  acceso  en  propiedade  a  prazas  de  funcionarios  e  persoal 
laboral o Concello de Lugo, en quenda libre.

2.- CARACTERÍSTICAS
a) Denominación das prazas: Oficial
b)  Grupo  de  titulación:  grupo  C;  subgrupo  C1;  administración  especial;  escala: 
básica; categoría: oficial.
c) Retribucións: as retribucións básicas que legalmente corresponda ao grupo C, 
subgrupo C1 e as complementarias propias do posto de traballo de oficial.
d) Número de prazas: 2

3.- SISTEMA SELECTIVO
De acordo co previsto na Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías 
locais,  modificada pola Lei 6/2016, do 8 de xullo,  o sistema será o de concurso 
entre funcionarios doutros corpos da Policía Local da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

4.- REQUISITOS DAS E DOS ASPIRANTES
1.-  Para poder  tomar parte no proceso selectivo de acceso,  as e os aspirantes 
deberán  reunir  os  seguintes  requisitos  que  deberán  acreditar  documentalmente 
xunto coa solicitude de participación:
a) Posuír a nacionalidade española que se acreditará mediante a fotocopia do DNI, 
pasaporte  ou  documento  que  o  substitúa  noutros  estados  membros  da  Unión 
Europea.
b) Ter unha categoría igual á da convocatoria e unha antigüidade mínima nela de 
tres anos. Este requisito acreditarase mediante certificación expedida pola entidade 
ou entidades nas que a/o aspirante prestara os seus servizos. Ademais conforme 
ao  previsto  no artigo  35.e  do  Decreto  243/2008,  do 16 de outubro,  ao persoal 
funcionario  participante  deberalle  de faltar  como mínimo oito  anos para  o  pase 
previsto á situación de segunda actividade.
c) Estar en posesión do título de bacharelato ou técnico, ou calquera outra que sexa 
equivalente ou correspondente ou dea acceso segundo a lexislación xeral.
d) Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B. Deberá achegar copia 
compulsada  dos  ditos  permisos,  comprometéndose  mediante  declaración  a 
mantelos vixentes ata o momento da súa xubilación.
e)  Non  ter  sido  condenada/o  por  delito  doloso,  nin  estar  inhabilitada/o  para  o 
exercicio  das  funcións  públicas,  nin  separado  do  servizo  das  administracións 
públicas  por expediente disciplinario  ou resolución xudicial  firme. Será aplicable, 
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non  obstante,  o  beneficio  da  rehabilitación,  segundo  as  normas  penais  e 
administrativas,  que  a/o  aspirante  deberá  acreditar  mediante  o  correspondente 
documento  oficial.  O  cumprimento  deste  requisito  acreditarase  mediante  a 
presentación dunha declaración xurada nos termos sinalados.
f) Compromiso por escrito de portar armas durante o servizo e, se é o caso, chegar 
a utilizalas nos casos e circunstancias legalmente establecidas, que a/o aspirante 
presentará en forma de declaración xurada.
g)  Posuír  a  capacidade  funcional  para  o  desempeño  das  tarefas,  acreditado 
mediante declaración xurada.
h) Xustificante do ingreso dos dereitos de exame.  As/os interesadas/os 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 15,15 €, de acordo coa 
Ordenanza fiscal número 119 vixente neste momento no Concello,  téndose que 
estar en todo o relativo aos dereitos de exame ao establecido na citada ordenanza. 
O aboamento da citada taxa farase en modelo normalizado de autoliquidación de 
“Taxas en prezo públicos” que se atopa a disposición das/dos interesadas/os nas 
oficinas administrativas do Excmo. Concello de Lugo.
i) Documentación acreditativa dos méritos que aleguen de entre os establecidos no 
correspondente baremo, a través de orixinal ou copia compulsada.
2. Todos estes requisitos, así como estar en posesión do título acreditativo do nivel 
de lingua galega esixido para a exención do exame previsto na base 14ª letra c) 
das bases xerais en quenda libre, deberán acreditalos na data en que remate o 
prazo de presentación de instancias.

5.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS
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).
Ás solicitudes de participación deberá xuntárselles 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. Os interesados e/ou interesadas 
deberán unirlle á solicitude o xustificante de ter ingresados os dereitos de exame.
c) Documentación acreditativa dos méritos que aleguen de entre os establecidos no 
correspondente baremo, a través de orixinal ou copia compulsada.
d) Demais requisitos establecidos na base anterior necesarios para participar neste 
proceso.
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.- LISTA DE ADMITIDOS. DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN DAS PROBAS
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Rematado  o  prazo  de  presentación  de  instancias,  a  Alcaldía  ou  Concelleiro 
Delegado, se é o caso, ditará resolución pola que se declarará aprobada a lista de 
admitidos e excluídos, con indicación do motivo de exclusión, e sinalarase un prazo 
de dez días para emendas, de acordo co artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Estas resolucións deberán ser publicadas no BOP de Lugo.
Os sucesivos anuncios publicaranse no Taboleiro de Anuncios do Concello.

7.- TRIBUNAL CUALIFICADOR
O tribunal cualificador publicarase xuntamente á publicación da lista definitiva de 
admitidos/as.

8.- PROCESO SELECTIVO
O procedemento de concurso consiste na comprobación, avaliación e cualificación 
dos méritos alegados e xustificados, se é o caso, polas/polos aspirantes, de acordo 
co baremo que se determina a continuación:
A) Titulacións académicas. As titulacións que se baremarán serán as seguintes:
A.1) Título universitario de posgrao, doutor ou equivalente: 3,00 puntos.
A.2) Título universitario de grao, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente: 
2,00 puntos.
A.3)  Diplomado  universitario,  enxeñeiro  técnico,  arquitecto  técnico,  diplomado 
superior en criminoloxía, ciencias políticas ou equivalente: 1,50 puntos.
A.4) Bacharelato, técnico ou equivalente: 0,50 puntos, se é o caso, de posuír outra 
adicional a de requisito de acceso.
Non se valorará a titulación requirida para o acceso á categoría á que se aspira, e si 
as adicionais no caso de que se posúa máis dunha.
Tampouco  se  terán  en  conta,  para  os  efectos  de  valoración,  as  titulacións 
necesarias ou as que se empregasen como vía de acceso para a obtención dunha 
titulación superior xa valorada.
Para os efectos de equivalencia de titulación só se admitirán as recoñecidas polo 
ministerio  competente  na materia  como títulos  académicos de carácter  oficial  e 
validez en todo o territorio nacional. Deberá achegar o aspirante a correspondente 
declaración oficial de equivalencia ou disposición na que se estableza esta e, se é o 
caso, o BOE en que se publica.
Só  se  valorarán  os  títulos  antes  citados,  non  os  cursos  realizados  para  a  súa 
obtención.
B) Antigüidade:  para os efectos de valoración da antigüidade só serán tidos en 
conta os servizos prestados como funcionario de carreira.
B.1) Por cada ano de servizos ou fracción superior a seis meses prestados nos 
corpos de policía local: 0,20 puntos.
B.2) Por cada ano de servizos ou fracción superior a seis meses prestados noutros 
corpos e forzas de seguridade: 0,10 puntos.
B.3) Por cada ano de servizos ou fracción superior a seis meses prestados noutros 
corpos das administracións públicas: 0,05 puntos.
C) Formación e docencia:
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C.1) Formación profesional continua:
C.1.1)  Os  cursos  de  formación  profesional  ou  outras  actividades  formativas 
desenvolvidas  directamente  pola  Academia  Galega  de  Seguridade  Pública,  ou 
mediante convenios ou protocolos de colaboración con concellos,  deputacións e 
outras entidades públicas, serán valoradas de acordo co seguinte baremo:
a)  Cada  hora  presencial  en  actividades  con  exame  de  aproveitamento:  0,025 
puntos.
b)  Cada  hora  a  distancia  en  actividades  con  exame  de  aproveitamento:  0,020 
puntos.
c) Cada hora en actividades formativas de asistencia presencial: 0,015 puntos.
d) Cada hora en actividades formativas de asistencia en formación en liña: 0,010 
puntos.
Os cursos de manifesto interese policial homologados pola Academia Galega de 
Seguridade Pública,  superados nas universidades,  administracións públicas ou a 
través dos plans  de formación continua serán valorados de acordo co seguinte 
baremo:
a) Ata 20 horas lectivas: só asistencia: 0,20 puntos; aproveitamento: 0,30 puntos.
b) Entre 21 e 40 horas lectivas: só asistencia: 0,35 puntos; aproveitamento: 0,50 
puntos.
c) Entre 41 e 70 horas lectivas: só asistencia: 0,45 puntos; aproveitamento: 0,65 
puntos.
d) Entre 71 e 100 horas lectivas: só asistencia: 0,50 puntos; aproveitamento: 0,75 
puntos.
e) Entre 101 e 200 horas lectivas: só asistencia: 0,75 puntos; aproveitamento: 1,00 
puntos.
f)  Máis  de 200 horas  lectivas:  só  asistencia:  1,00 puntos;  aproveitamento:  1,30 
puntos.
Non se terán en conta, para os efectos de valoración: os cursos obrigatorios que 
formen  parte  do  proceso  de  selección  para  o  acceso  a  calquera  categoría  ou 
emprego  dos  corpos  e  forzas  de  seguridade;  os  cursos  repetidos,  agás  que 
transcorrese un período superior  a  cinco anos dende a  finalización  do primeiro 
curso,  e  os  cursos  necesarios  para  a  obtención  das  titulacións  da  epígrafe  1 
anterior (titulacións académicas), nin a superación de materias destes.
C.2) Docencia:
C.2.1) A participación como profesor/a en cursos ou outras actividades formativas 
desenvolvidas  directamente  pola  Academia  Galega  de  Seguridade  Pública,  ou 
mediante convenios ou protocolos de colaboración con concellos,  deputacións e 
outras entidades públicas,  dirixidos  en particular  aos corpos de policía  local,  ou 
tamén  ao  colectivo  dos  corpos  e  forzas  de  seguridade,  valoraranse  por  hora 
impartida a razón de:
a) Cada hora en actividades formativas de asistencia presencial: 0,020 puntos.
b) Cada hora en actividades de formación en liña: 0,015 puntos.
C.2.2) A participación como profesor en cursos ou outras actividades formativas de 
manifesto interese policial  dirixidos  en particular  aos corpos de policía  local,  ou 
tamén  ao  colectivo  das  forzas  e  corpos  de  seguridade,  desenvolvidas  nas 
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universidades,  administracións  públicas  ou  a  través  dos  plans  de  formación 
continua, valoraranse por hora impartida a razón de:
a) Cada hora en actividades formativas de asistencia presencial: 0,015 puntos.
b) Cada hora en actividades de formación en liña: 0,010 puntos.
O mesmo curso impartido en máis dunha ocasión só computará unha vez, agás que 
transcorrese un período superior a cinco anos dende a súa impartición.
Os méritos desta epígrafe (formación e docencia) deberán acreditarse dentro do 
prazo  establecido  nestas  bases  mediante  a  presentación  dos  diplomas  ou 
certificados correspondentes, que expresarán claramente os contidos xerais e as 
horas de formación ou docencia, se é o caso.
D) Distincións e recompensas oficiais:
a) Placa individual ao mérito da policía local: 2,00 puntos.
b) Placa colectiva ao mérito da policía local: 1,5 puntos.
c) Medalla ao mérito da policía local: 1,00 punto
d) Medalla ou cruz ao mérito policial doutros corpos: 0,75 puntos.
e) Distinción do órgano colexiado competente do Concello: 0,25 puntos.
E)  Idiomas:  o  coñecemento  doutro  idioma  distinto  ao  español  e  ao  galego, 
acreditado por certificado da
Escola Oficial de Idiomas, valorarase a razón de:
a) Ciclos.
- Certificado de superación de ciclo elemental: 1,00 punto
- Certificado de superación de ciclo superior: 2,00 puntos.
b) Niveis
- Certificado de superación nivel básico: 0,65 puntos.
- Certificado de superación nivel intermedio: 1,30 puntos
- Certificado de superación nivel avanzado: 2,00 puntos.
Só se terá en conta o ciclo ou nivel de máis valor dos que se acrediten.
F) Lingua galega.-
- Celga 1: 0,25
- Celga 2: 0,50
- Celga 3: 0,75
- Celga 4: 1,00
- Curso de iniciación: 0,75
- Curso de perfeccionamento: 1,00
- Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 1,50
- Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 2,00
Só se terá en conta o título de máis nivel dos que se acrediten.

9.- RESULTADO DO PROCESO.-
Rematada a baremación, o tribunal fará pública a relación de aspirantes admitidos 
no  proceso  pola  orde  de  puntuación  acadada,  no  Taboleiro  de  Anuncios  do 
Concello, e simultaneamente elevaraa a Alcaldía, para os efectos de publicación no 
BOP.
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O tribunal non poderá propoñer o acceso ao posto dun número superior ás prazas 
convocadas. A cualificación final será o resultado da suma dos méritos xustificados 
e avaliados.
No  obstante  o  anterior,  cando  se  produzan  renuncias  dos/das  aspirantes 
seleccionados/as,  antes  do  seu  nomeamento  ou  toma  de  posesión,  o  órgano 
convocante poderá requirir do tribunal relación complementaria dos/das aspirantes 
que  sigan  aos  propostos,  para  o  seu  posible  nomeamento.  Este  requirimento 
poderá tamén facerse ao tribunal cando os/as aspirantes seleccionados, dentro do 
prazo fixado na base vixésima das bases xerais, agás casos de forza maior, non 
presenten a documentación establecida na devandita base ou dela se deducise que 
carece dos requisitos esixidos nas correspondentes convocatorias, así como cando 
o/a aspirante non tome posesión no período sinalado na base vixésimo primeira por 
causas a el/ela imputables e salvo causa de forza maior.

10.- En todo o demais estarase ao disposto nas bases xerais para o acceso en 
propiedade a prazas de funcionarios  e  persoal  laboral  do Concello  de Lugo en 
quenda libre.
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 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.

11.-  PUBLICIDADE DA CONVOCATORIA
Conforme ao previsto na Lei de coordinación da policía local de Galicia, artigo 32.1d 
e 32.3, esta convocatoria e as súas bases serán publicadas no Boletín Oficial da 
Provincia  de  Lugo,  publicándose  un  anuncio  das  mesmas  no  Diario  Oficial  de 
Galicia e no Boletín Oficial do Estado.”

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 
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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 sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro recurso que 
estime conveniente
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