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TEMA I 4

- Competencias dos munic¡p¡os segundo a Lei sobre tráf¡co, circulación de vehículos de motor e

seguridade viaria.

TEMA I 5:

- Normas sobre beb¡das alcohólicas. Taxas de alcohol en sangue e aire expirado. Persoas obrigadas
Práctica das probas.

TEMA I 6:

o motor diésel. Constitución e func¡onamento

- S¡stemas de lubricación e refr¡xeración. Necesidade e fundamentos básicos, Clasif¡cac¡ón dos aceites
Mantemento. Compoñentes e características do sistema de refrixeración. ¡,¡esturas anticonxelantes
Mante mento.

TEI\,,IA I 8

- Rodas e pneumát¡cos. Concepto e m¡s¡ón das rodas. Elementos dunha roda: lamia e cuberta. T¡pos e

nomenclatura dos pneumát¡cos. Co¡dados e mantemento.

TEMA 'I 9

. S¡stemas de dirección e suspensión. A súa necesidade e fundamentos bás¡cos. Elementos do sistema de
dirección. Dirección asistlda. Xeometría. Mantemento do sistema de dirección. Elementos do sistema de
suspensión. Suspensión pneumát¡ca. Mantemento do sistema de suspens¡ón.

TEMA 20

. Comportamento en caso de accidente de tráfico. Medidas para adoptar. Medidas para adoptar en casos
espec¡ais. lmportancia do auxil¡o. A prevenc¡ón das lesións. O delicto de omisión do deber de socorro. Caixa
de primeiros auxilios.

80. LISTA DE RESERVAS.- lJnha vez finalizado o proceso selectivo para a cobenura definitiva de prazas como
funcionaria/o de carreira, confeccionarase unha l¡sta pola orde de puntuac¡ón acadada por cada aspirante que
non superou este, tendo en conta que para estar ¡ncluída/o nesta lista hai que, ao menos, aprobar o pr¡meiro
exercic¡o do proceso selectivo. A partir de todas as persoas que superaron este, sumaranse as puntuacións
obtidas en cada exercicio, e así confeccionarase a l¡sta para a cobertura de interin¡dades.

90.- RECURSOS

contra este acto que pon fin á vía administrativa, de conformidade co prev¡sto nos artigos 25 e 46 da Lei
29/1998, do l3 xullo, reguladora da xurisd¡ción conte nc¡oso-ad min istrativa, poderá ¡nterpoñer recurso
co nte nc¡oso-ad m in istrativo ante o xulgado desta orde de Lugo no prazo de dous meses, contados dende o día
segu¡nte ao da notif¡cac¡ón.

lgualmente, poderá interpoñerse, nos termos dos art¡gos 123 e 124 da Le¡ 39/2015, do 'l de outubro, do
procedemento adm¡nistrat¡vo 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 resoluc¡ón expresa do recurso de repos¡c¡ón, poderá interpoñer o recurso contencioso-adm¡n¡strativo
no devandito prazo de dous meses, e no caso de que non se resolvera expresamente o prazo para interposición
será de se¡s meses, contados dende que se produza o acto presunto.

Todo isto sen prexuízo de que po¡da ¡nterpoñer calquera outro recurso que estime conven¡ente.

R. 005 3

Anunc¡o

DECRETO No: | '1375/2021 DO 22/12/2OZt

llma, Sra. DONA MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, Tta. de Alcaldesa.Delegada da Área de
Gobernanza: Economía c Recursos Humanos do Excmo. Concel¡o de Lugo.

Visto que a xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, na sesión ordlnaria do 5 de decembro de 2018
adoptou o acordo 9/701 polo que se aprobou a ofena de emprego público para o ano 2018, e no seu anexo,
figura entre outras, a seguinte praza de persoal funcionario:

I
I

t!
o
c0

E

z
¿

,9

,e
9

TEMA I 7:
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I praza TECNICO/A SUPERIOR DE INFORMÁT|cA, crupo C, subgrupo Cl, escala de administración espec¡al.
Reservada discapacitados/as.

D¡to acordo fo¡ publicado no BOP de Lugo número 39, do I5 de febreiro de 2019, e DOC número 73, do l5 de
abr¡l de 201 9.

Visto que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día I7 de decembro de dous mil v¡nte e un,
AdOPtOU, CNTTC OUtTOS, O ACOTdO 8/786 APROBACIÓN DAS BASES ESPECfFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A
UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA TIC E PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAT FUNCIONARIO DO
EXCMO, CONCELLO DE LUCO, EN QUENDA LIBRE (OEP 2OI 8) RESERVADA A DISCAPACITADOS/AS

Esta Concelleira, en base ás atribuc¡óns reservadas por acordo no 28/452 da Xunta de Coberno Local celebrada
en ses¡ón ordinaria do dia17/07/2019, RESOLVE:

Pr¡meiro.- Convocar o proceso selectivo para o acceso en propiedade a unha praza de TECNICO/A ESPECIALISTA
TIC pertencente ao cadro de persoal funcionar¡o do Excmo. Concello de Lugo, quenda libre Reservada
discapacitados,/as (OEP 2018), que se rexerá tanto polas 'BASES XERAIS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A
PRAZAS DE FUNCIONARIAS/OS E PERSOAL LABORAL DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA L|8RE" publicadas
nos Boletíns Of¡cia¡s da Provincia de Lugo, no 099, de data 2 de ma¡o de 2017 e n' 274 do 29 de novembro de
2018, así como polas bases especÍficas aprobadas por acordo 8/786 da Xunta de Coberno Local deste Concello
adoptado na súa sesión do 17 .12.2021 , que seguidamente se transcr¡ben:

lo.- OBXECTO.- Estas bases específicas teñen por obxecto a regulac¡ón dos.aspectos part¡culares do proceso de
selección para o acceso, como funcionario/a de carreira, a unha praza de TECNICO/A ESPECIALISTA TIC do cadro
de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, en quenda l¡bre reservada discapacitados/as, en todo o que
non estea previsto nas'BASES XERAIS PARA O ACCESO EN PROPIEoADE A PRAZAS DE FUNCIONARIOS E PERSOAL
LABORAL DO EXCMO. CONCELLO DE LUCO, QUENDA LIBRE', aprobadas pola Xunta de Coberno o l8 de xuño de
2008 e modificadas polo c¡tado órgano en sesións do 18.02.2009, 26.12.2012, 23.01.201 3, 15.10.2014,
22.O3.2017 e 3l.l0.2018. Foron publicadas nos boletíns of¡c¡a¡s da provinc¡a de Lugo, no 099, do 2 de ma¡o de
201 7, e no 274, do 29 de novembro de 201 8.

2O.- CARACTERfSTICAS DA PRAZA

a) Denom¡nación da praza: TECNICO/A ESPECIALISTA TIC

b) Gru po B

c) Outras características:

- Escala: administración especial

- Subescala: técnica

- Claser técnico,/a especial¡sta

3".- SISTEMA SELECTIVO. De conformidade co previsto nas bases xerais aprobadas por este Concello de Lugo, o
sistema selectivo será o de oposic¡ón,

4O.- TITULACIÓN ESIXIDA PARA O ACCESO Á PRAZA:

Técnico/a superior aplicac¡óns multiplataforma, apl¡cacións web, sistemas de telecomun¡cac¡óns e informáticos,
adm. de s¡stemas informáticos en rede.

5O.. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

As sol¡c¡tudes para participar no correspondente proceso select¡vo haberán de axustarse ao modelo aprobado
polo Excmo. Concello de Lugo.

Os interesados e interesadas en participar nos correspondentes procesos selectivos deberán presentar ¡nstanc¡a
dirixida á Excma. Sra. Alcaldesa no Rexistro Xeral do Concello de Luqo; así mesmo, poderán remit¡rse na forma
establecida no artigo l6 da Lei 39/201 S, do I de outubro, do procedemento adminisÍativo común das
administracións públicas (coa excepción establecida na súa dispos¡c¡ón final sét¡ma).

Ás solicitudes de partic¡pacjón deberá xuntárselles a seguinte documentación:

. Copia auténtica do DNl, pasaporte ou documentó que o substitúa noutros estados membros da Unión
Europea,

. Copia auténtica da t¡tulac¡óñ esix¡da.

. Xust¡ficante do ingreso dos dere¡tos de exame. Os interesados e ¡nteresadas deberán un¡rlle á solicitude o
xust¡ficante de ter inqresados os dereitos de exame. As taxas por dereito de exame para este grupo están
fixadas en 16,20 € de acordo coa Ordenanza fiscal número I t 9 vixente neste momento no concello, téndose
que estar en todo o relat¡vo aos dere¡tos de exame co establecido na citada ordenanza. O aboamento da
citada taxa farase en modelo normalizado de autoliquidac¡ón de 'Taxas e prezos públicos" que se atopa a
disposición das e dos interesados nas oficinas adm¡n¡strativas do Excmo. Concello de Lugo e na súa páxina
web.
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. Certificación do órgano competente que acredite a súa cond¡ción de d iscapacitado/a, así como, igualmente,
deberán presentar certificado expedido polo mesmo órgano ou polo competente da Administración san¡taria,
que acredite a compat¡bil¡dade das súas circunstancias físicas ou psíqu¡cas co desempeño das tarefas e
funcións da correspondente praza.

O prazo de presentac¡ón de instanc¡as será de vinte días hábiles, contados dende o seguinte á publicac¡ón do
anuncio da convocatoria no Boletín Ofic¡al do Estado.

60,. PROBAS SELECTIVAS.

As probas selectivas que deberán superar as e os asp¡rantes á praza á que se ref¡ren estas bases específicas son
as seguintes:

. DE CARACTER OBRIGATORIO E ELIMINATORIO:

PRIMEIRO EXERCICIO. Teór¡co: consistirá en contestar por escrito un cuest¡onario composto por 40 preguntas
relativas tanto ao cont¡do do programa de mater¡as comúns como da parte de materias específ¡cas. Este
cuest¡onario estará composto por preguntas con tres respostas alternatlvas, sendo unha delas a correcta. O
tempo máximo para a realización deste exercicio é de 60 m¡nutos. Cada pregunta contestada correctamente terá
unha puntuación de 0,25 puntos. A mal contestada restará 0,083, e puntuará con 0 puntos a deixada en branco.
Para superar este prime¡ro exercicio e pasar ao segundo, deberá acadarse ao menos unha puntuación de 5

pu ntos.

O temar¡o de materias comúns intégrano 8 temas (os previstos para o GRUPO C subgrupo Cl), e figuran na base
décimo sexta das bases xerais xa mencionadas, que rexerán nos procesos para o acceso en propiedade a prazas
pertencentes ao cadro de funcionarios/as e persoal laboral do Concello de Lugo en quenda l¡bre.

SEGUNDO EXERCICIO. Teórico: desenvolvemento por escrito de tres temas extraídos ao chou, un tema do bloque
I e dous temas do bloque ll en que se divide o temario de materias específicas. O tempo máx¡mo para realizar
este exercic¡o será de 2 horas.

TERCEIRO EXERCICIO. Práct¡co: consistirá en realizar, durante un período máximo de 60 minutos, un suposto
práctico que formulará o tr¡bunal ¡nmediatamente antes do comezo do exercicio e que estará relacionado cos
cont¡dos do programa e coas funcións prop¡as da natureza destas prazas.

No anuncio de convocatoria deste exercicio, o tribunal determ¡nará os medios mater¡a¡s dos que deberá ou
poderá ir prov¡sto o persoal aspirante para a súa realización.

Os exercic¡os obr¡gator¡os e eliminator¡os cualificaranse de apto ou non apto, e deberá acadarse unha
puntuación mín¡ma de 5 para a súa superación. Os exercicios que obteñan a cua¡¡f¡cación de apto serán
puntuados de 5 a '10 puntos.

B) COÑECEMENTO DA LINCUA CALECA

Acred¡tarase o coñecemento da l¡ngua galega de acordo co establec¡do no artigo 5l da Le¡ 2/201 5, do 29 de
abril, de emprego públ¡co de Galicia. Realizarase unha proba de coñecemento da lingua galega que fixará o
órgano de selección atendendo á categoría e ás func¡óns da praza. Este exercic¡o puntuarase como apto ou non
apto.

Estarán exentos da real¡zación deste exercicio aquelas persoas aspirantes que acheguen, no prazo
regulamentar¡o de presentación de sol¡citudes, o título CELCA 4 ou equivalente deb¡damente homologado,
correspondente ao nivel de estudos esixidos para partic¡par nas probas selectivas, segundo a Orde do l6 de
xullo de 2007, pola que se regulan os certif¡cados oficiais acred¡tativos dos niveis de coñecemento da lingua
galega, modificada pola Orde do l0 de febre¡ro d€ 20'14.

A cualificación f¡nal de cada asp¡rante será a resultante da suma das cualificacións de cada un dos exerc¡cios
obrigator¡os e eliminatorios.

70.. PROGRAMA TEMARIO DE MATERIAS ESPECfFICAS

TEMA CONTIDO

BLOQUE I.LEXISLACIÓN, NORMATIVA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNIcA E socIEDADE DA INFoRMAcIÓN
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Real decreto 3/20'10, do I de xaneiro, polo que se regula o esquema nacional de seguridade no ámb¡to
da Admin¡stración €lectrón¡ca (mod¡ficado polo Rd 951/2Ol 5). categorías dos sisiemas. Medidas de
seguridade

Real decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o esquema nacional de interoperabilidade no
ámbito da Admin¡stración electrón¡ca. lnstrucións técnicas de desenvolvemento do ENt.

Le¡ de med¡das de impulso da sociedade da información.

l
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8

9

A factura electrón¡ca. Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do
rexistro contable de facturas no sector público. Formato facturae. Punto xeral de entrada de facturas,

4

5

6

7

Lexislación sobre protección de datos. Regulamento europeo de protección de datos de carácter
persoal.

Le¡ orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dix¡ta¡s.

A administrac¡ón electrónica na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento admin¡strativo común
das Administracións Públicas e na Lei 40/201 5, do 1 de outubro, do réx¡me xuríd¡co do Sector Público.

Real Decreto 203/2021 , de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e
funcionamento do sector público por medios electrónicos.

Lei 6/2020, de 1l de novembro, reguladora de determ¡nados aspectos dos servizos electrón¡cos de
conf¡anza.

'10 lmplantac¡ón da Admin¡stración electrónica. Sede electrónica e servizos de sede. Rex¡stro electrónico
Expediente electrónico. Arquivo electrónico de documentos. Dixitalizac¡ón, compulsa electrónica.

lnteroperabilidade. lniciativas de desenvolvemento da Adm¡nistración electrónica: @firma, DNI
electrón ico.

12 Porta¡s corporat¡vos: def¡n¡ción, estrutura de cont¡dos e análise de necesidades. Real Decreto
1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sectór
pú blico

l3 Sinatura electrónica, intercamb¡o de certificados, selaxe de teñpo ltime-stampir?9). Notificac¡óns
telemáticas.

BLOQUE II.SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INFORMÁNCA E SOFTWARE

14 Modeloentidade-relación.Modelorelacional.Normalización

I5 Sistemas de xestión de bases de datos. Bases de datos NoSQL.

l6 SQL. Linguaxe de definición de datos (DDL). Linguaxe de manipulac¡ón de datos. (DML) e DCL.

17 S¡stemas de xestión de contidos. E-learning. Accesibilidade e usabilidade. Deseño universal.

l8 Motores de busca. Ferramentas colaborativas. Correo electrónico. Listas de distribución. Crupos de
noticias de rede (NNTP). Foros de d¡scusión. Chat. Sistemas de videoconferencia. Mensaxaría
instantánea.

t9 Web 2.0. w¡kis. Blogs. Comunidades virtuais. Redes socia¡s. Suites de ofimática en web.
Almacenamento en web. Escritor¡os virtuais.

20 S¡stemas operativos. Característ¡cas e elementos constitutivos. Sistemas Windows. Sistemas Unix e
Linux. Administración, instalac¡ón e xestión.

21 Redes locais. Tipoloxía. Métodos de acceso. Adm¡nistración de redes de área local. Xestión de
usuar¡os,/as.

22 Conceptos de seguridade dos sistemas de información. Seguridade física. Segur¡dade lóxica. Ameazas e

vulnerabilidades.

23 Protocolo TcP,/lP: Direccionamento e sistemas de nomes de dominio. Protocolos lP, ICMP, TCP, UDP
Encamiñamento. Apl¡cacións bás¡cas: Telnet, FTP (TFTP) e SMTP

24 Seguridade en contornos de rede pr¡vados de directorio. Xestión de ident¡dade. S¡n9le sign-on. Acceso
remoto. vPN.
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25 Arqu¡tectura das redes intranet e internet: concepto, estrutura e características. A súa ¡mplantación nas



8 Núm. 0'14 - mércores, 1 9 de xane¡ro de 2022

organizaciÓns.

26 Estruturas de datos. Organizac¡óns de ficheiros. Algoritmos. Formatos de información e ficheiros

27 Enxeñaría do software. Proceso software, modelos de proceso software. Ciclos de vida. Modelos de
ciclo de vida. Fases do ciclo de vida.

28

29

30

3t

Metodoloxías de desenvolvemento de s¡stemas de informac¡ón. l\¡étrica 3. Metodoloxías áxiles.

Técnicas de programación. Programación estruturada. Programación or¡entada a obxectos

Métodos de proba do software. Fundamentos. Estratexias e tipos de proba do software. Ferramentas
para a xest¡ón e automat¡zación das probas.

32 Arquitectura de aplicacións nas plataformas JEE. Arquitectura SOA. Servizos web. Tecnoloxías Xl\¡L

PALAS DE REI

Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL PARA CONTRATOS TEMPORAIS DE I POSTO DE PEÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

BASES DA CONVOCATORIA

l. Obxecto

A convocatoria ten por obxecto a contratación laboral de carácter temporal, mediante contrato de ¡nterinidade
de 1 posto de peón de obras públicas de usos múlt¡ples.

Denominación do posto Peón de obras públicas de usos múltiples

Réxime Contrato laboral de ¡nterinidade

Unidade/Area Obras
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2. Características do posto de traballo ofertado

BOP Lugo

Análise orientada a obxectos. Linguaxe un¡f¡cada de modelaxe (UML). Patróns e deseño.

8O-. LISTA DE RESERVAS

Unha vez finalizado o proceso selectivo para a cobertura definitiva de prazas como func¡onario/a de carreira,
confeccionarase unha l¡sta 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 prime¡ro exercicio do proceso selectivo.
A part¡r de todas as persoas que superaron este, sumaranse as puntuacións obtidas en cada exerc¡cio, e así
confeccionarase a l¡sta para a cobertura de ¡nterinidades.

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.

90.- RECURSOS

Contra este acto que pon fin á vía administrativa, de conformidade co previsto nos artigos 25 e 46 da Lei
29/1998, do l3 xullo, reguladora da xur¡sdic¡ón contencioso-administrativa, poderá interpoñer recurso
conte ncios o-ad m in istrativo, ante o xulgado desta orde de Lugo, no prazo de dous meses, contados dende o día
seguinte ao da not¡f¡cación.

lgualmente, poderá interpoñerse, nos termos dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do I de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, recurso potestativo de reposic¡ón ante o
mesmo órgano que d¡tou o acto no prazo dun mes contado dende o día seguinte á recepc¡ón desta notificación.
Contra a resolución expresa do recurso de reposic¡ón poderá interpoñer o recurso contencioso-administrat¡vo no
devandito prazo de dous meses.

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

R. 0054


