ANUNCIO Nº1 DO TRIBUNAL DE ENXENIERO DE CAMIÑOS DO CONCELLO
DE LUGO MEDIANTE PROMOCION INTERNA (OEP 2016): VALORACION DE
MERITOS E CONVOCATORIA PARA O PRIMEIRO EXERCICIO DA OPOSICION
O Tribunal do proceso selectivo de referencia na sesión de data 21 de xaneiro de
2021 procedeu á valoración dos méritos do único aspirante cos seguintes
resultados:
“(....) Unha vez constituído o Tribunal procédeuse á valoración dos méritos do único
aspirante, don Alberto Cardama Cid, de acordo co baremo da Base 13º das Bases
xerais para o acceso en propiedade a prazas pertencentes ao cadro de funcionarios
e de eprsoal laboral do Excmo. Concello de Lugo en quenda de promoción interna
(BOP 7/11/2014), co seguinte resultado:

2.Cursos especialización: 0,07 ptos
-Regulamento Lei solo: 0,01 (30h)
-Como deseñar e dirixir proxectos: 0,01 (20h)
-Estudo de viabilidade de proxectos urbanísticos: 0,01 (30h)
-Curso superior de formación do técnico na administración local: 0,03 ptos (120h)
-Formación de xestores enerxéticos municipais: 0,01 (40 h)
-Lingua inglesa: 0 ptos (non se valora por non estar relacionado coas funcións do
posto)
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1.Antiguedade: 1.50 ptos
-Concello de Lugo: 1.35 ptos (9 x 0,15 ptos). O Tribunal entende que a fracción de 9
meses e 22 días, que é superior a 6 meses, debe puntuarse con 0,15 ptos como un
ano completo de acordo coa redacción das bases, sen aplicar unha regra de tres
proporcional por eses meses.
-Concello de Ourense: 0,15 ptos (1 x 0,15 ptos)

3.Cursos gallego: 0,03 ptos (Celga 4)
4.Permisos de paternidade: 0,02 ptos (2 meses x 0,01)
Total Fase de concurso do aspirante don Alberto Cardama Cid: 1.62 ptos”
O Tribunal estima que serán necesarias tres sesións do Tribunal na fase de
oposición, e que se a situación sanitaria o permite poderían realizarse dentro do
prazo máximo de 3 meses previsto nas instruccións dos órganos de selección do
Concello de Lugo: unha primeira sesión para a realización do primeiro exercicio;
outra sesión para a corrección do mesmo e preparación do segundo exercicio; e
unha terceira sesión para a realización e corrección do segundo exercicio e
publicación dos resultados do proceso selectivo.

Tendo en conta a actual evolución negativa da Covid, o Tribunal acorda por
unanimidade convocar ao único aspirante á realización do primeiro exercicio
da fase de oposición (desenvolvemento por escrito dun tema en 90 min) o
xoves día 11/03/2021 as 17h na casa consistorial do Concello de Lugo.
Atendendo á evolución da situación sanitaria poderá posponerse dita data, o que se
publicará na forma establecida nas bases da convocatoria con antelación suficiente.
Lugo, 22 de xaneiro de 2021
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O secretario do Tribunal
Rafael del Barrio Berbel
Secretario xeral do Pleno do Concello de Lugo

