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Secretar¡a:

Titular; D.¡ María Carcía Ferro, Secretar¡a - lnterventora do Concello de Castroverde.

Suplente: DJusto Díaz Rodríguez, Letrado Asesor - V¡cesecretario acc¡dental do Concello de Lugo.

Terce¡ro.- Procédase á súa publicac¡ón na forma legalmente establecida, sinalando un prazo de dez días hábiles
para emendas (de acordo co anigo 68 da Le¡ 39/2015, de I de outubro, do Procedemento Adm¡n¡strativo Común
das Adm¡nistracións Públicas), contados a partir do seguinte á publicación deste Decreto no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo.

R. 0l24

Anuncio

Decreto No 288/2022 do l3/Ol /2022
llma. sra. DONA MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, Tta. de Alcaldesa-Delegada da Area de Gobernanza:
Economía e Recursos Humanos do Excmo, concello de Luqo.

Visto acordo 9/7ol da xunta de Goberno Local adoptado na sesión ordinaria celebrada o 5 de decembro de 201 8,
de aprobación da oferta de emprego público correspondente ao ano 2018 (BOP 'l 5 de febreiro de 2019) na que
f¡gura unha praza de Oficial Condutor/a Maqu¡n¡sta, grupo C, subgrupo C2, escala de admin¡strac¡ón especial,
modificada na actual relac¡ón de postos de traballo extraordinar¡a celebrada en data 27 de maio de 2020, pasando
a denominarse Oficial Condutor/a Maquinista Padexeiro,/a

Visto acordo I31800 da xunta de Goberno Local adoptado na ses¡ón ordinaria celebrada o 22 de decembro de
2O2l de aprobación das BAsEs ESPECÍF|CAS PARA O ACCESO EN PROPTEDADE A UNHA PRAZA DE OFICIAL
CONDUTOR/A MAQUINISTA PADEXEIRO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCIVO,
CONCELLO DE LUCO, QUENDA LIBRE (OPE 2OI8),.

Esta concelleira, en base ás atr¡bucións reservadas por acordo no 28/452 da xunta de Coberno Local celebrada en
sesión ord¡naria do dia17/07/20'19, RESOLVE:

Prime¡ro.- Convocar o proceso selectivo para o acceso en propiedade a unha praza de OFICIAL CONDUTOR/A
MAQUINISTA PADEXEIRO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO, CONCELLO DE tUGO,
QUENDA LIBRE (OPE 20I8), 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 LIBRE" publ¡cadas nos
Boletíns Of¡c¡a¡s da Provincia de Lugo, no 099, de data 2 de maio de 20'l 7 e no 274 do 29 de novembro de 201 8,
así como polas bases específicas aprobadas por acordo l3/800 da Xunta de Goberno Local deste Concello
adoptado na súa ses¡ón do 22.12.2021 , que seguidamente se transcriben:

l'.- OBXECTO.- Estas bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso de
selección para o acceso, como func¡onar¡a/o de carre¡ra, a unha praza de Of¡c¡al Condutor/a l\4aqu¡nista
Padexe¡ro,/a, do cadro de persoal func¡onar¡o do Excmo. Concello de Lugo, en todo o que non estea previsto nas
..BASES 

XERAIS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A PRAZAS OE FUNCiONARIAS/OS E PERSOAL LABORAL DO EXCMO.
CONCELLO DE LUCO, QUENDA LIERE', aprobadas pola Xunta de Coberno o I 8 de xuño de 2008 e modificadas polo
citadoórganoensesiónsdo18.02.2009,26.12.2O12,23.01.20I3, I5.10,2014,22.03,2017e 3l.'10.2018. Foron
publicadas nos boletíns oficia¡s da provincia de Lugo, no 099, do 2 de maio de 201 7 e n" 274 do 29 de novembro
de 201 8.

O órgano competente da Corporación poderá adscr¡b¡r as persoas aspirantes nomeadas, a través do
correspondente procedemento regulamentario, a calquera posto de traballo que, de acordo co seu grupo de
titulación, teña asignadas func¡óns propias desta categoría profes¡onal.

2O.. CARACTERÍSTICAS DA PRAZA

a) Denom¡nac¡ón da praza: unha praza de Of¡cial Condutor/a Maquinista Padexeiro/a.

b) Grupo de titulac¡ón: CRUPO C (subgrupo C2)

c) Outras característ¡cas:

- Escala: administrac¡ón especial

- Subescala: servizos espec¡ais

- Clase: persoal de oficios

3'.- SISTEMA SELECTIVO. O sistema selectivo será o de oposic¡ón libre.

4O.. TITULqCIÓN ESIXIDA PARA O ACCESO A PRAZA

a) Estar en posesión do título de graduado escolar, graduado en ESO, titulación superior ou equivalente.

b) Estar en posesión dos permisos de conducir dos t¡pos A, C e D.
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5O,. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

As solicitudes para part¡c¡par no correspondente proceso sel€ct¡vo haberán de axustarse ao modelo aprobado polo
Excmo. Concello de Lugo.

As interesadas e ¡nteresados en participar nos correspondentes procesos select¡vos deberán presentar instanc¡a
d¡rixida á Excma. Sra. Alcaldesa no Rex¡stro Xeral do Concello de Lugo; así mesmo, poderán remitirse na forma
establecida no artigo 16 da Le¡ 39/2015, do I de outubro, do procedemento admjnistrat¡vo común das
adm¡n¡stracións públicas (coa excepción establec¡da na súa d¡sposic¡ón final sétima).

Ás solic¡tudes de part¡cipación deberá xuntárselles a seguinte documentación:

a) Cop¡a do DNl, pasaporte ou documento que o substitúa noutros estados membros da Unión Europea.

b) Copia autént¡ca da titulación esix¡da.

c) Copia dos permisos de conduc¡r dos tipos A, C e D.

d) Xustificante do ingreso dos dere¡tos de exame. As interesadas e interesados deberán unirlle á solic¡tude o
xustificante de ter ingresados os dereitos de exame. As taxas por dereito de exame para este grupo están fixadas
en I 3,00 € de acordo coa Ordenanza fiscal número I t 9 v¡xente 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 autoliquidación de "Taxas e prezos públicos" que se atopa a dispos¡ción das e dos
interesados nas oficinas administrat¡vas do Excmo. Concello de Lugo e na súa páxina web.

O prazo de presentación de instanc¡as será de v¡nte días háb¡les, contados dende o seguinte á publicación do
anuncio da convocatoria no Eoletín Oficial do Estado.

6'.. PROCESO SELECTIVO

As probas select¡vas que deberán superar as persoas asp¡rantes ás prazas á que se ref¡ren estas bases específ¡cas
son as seguintes:

A) DE CARACIER OBRIGATORIO E ELIMINATORIO

PRIMEIRO E(ERClClO, teórico: consistirá en contestar un cuest¡onario de corenta (40) prequntas tipo test, ma¡s tres
(3) preguntas de reserva, correspondente ao conxunto do programa, tanto materias comúns como específ¡cas, con
tres respostas alternat¡vas propostas polo tribunal, das cales só unha delas será correcta.

O temar¡o de materias comúns intégrano 4 temas e figura na base déc¡mo sexta das bases xerais xa citadas, que
rexerán nos procesos para o acceso en propiedade a prazas penencentes ao cadro de func¡onar¡os e persoal
Iaboral do Concello de Lugo en quenda libre.

O tempo máx¡mo para a rea¡ización do exercic¡o será de 60 minutos.

O exercicio cualificarase de 0 a l0 puntos e para superalo será necesario obter un mínimo de 5 puntos.

Corresponderalle ao tribunal o número de respostas correctas es¡x¡do para acadar esta puntuación mÍnima, para
o cal terá en conta que por cada tres (3) respostas ¡ncorrectas se descontará unha correcta.

. SEGUNDO EXERCICIO, teór¡co: desenvolvemento, por escrito, de dous temas extraídos ao chou dos que integran
a parte especÍfica do programa. O tempo máx¡mo para desenvolver o devandito exercicio será de 90 minutos,
O exerc¡cio será cualificado de 0 a 10 puntos, e será preciso acadar un mínimo de cinco puntos para superalo.
Serán eliminadas aquelas persoas aspirantes que non o obteñan.

¡ TERCEIRO EXERCICIO, práctico: consistirá en real¡zar, durante un tempo máx¡mo de dúas horas, un ou var¡os
supostos ou probas prácticas que formulará o tribunal inmediatamente antes do comezo do exercicio e versará
sobre algunha das cuest¡óns e mater¡as contidas no temar¡o especÍfico.

No anuncio de convocatoria deste exercicio, o tribunal determinará os medios materiais dos que deberán, ou
poderán, ¡r prov¡stos as e os aspirantes para a súa realizac¡ón.

Os exercicios obrigator¡os e eliminatorios cualificaranse de apto ou non apto, e deberá acadarse unha puntuación
mínima de 5 para a súa superación. Os exercicios que obteñan a cual¡ficación de apto serán puntuados de 5 a l0
p u ntos.

B) COÑECEI\4ENTO DA LINCUA cALECA

Acreditarase o coñecemento da l¡ngua galega de acordo có establecido no artigo 5l da Le¡ 2/201 5, do 29 de abr¡1,

de emprego público de Calicia. Realizarase unha proba de coñecemento da lingua galega que fixará o órgaño de
selección atendendo á categoría e ás funcións da praze. Este exercicio puntuarase como apto ou non apto.

Estarán exentos da realizac¡ón deste exercic¡o aquelas persoas asp¡rantes que acheguen, no prazo regulamentario
de presentación de solic¡tudes, o tÍtulo CELGA 3 ou equ¡valente debidamente homologado, correspondente aó
n¡vel de estudos es¡x¡dos para partic¡par nas probas selectivas, segundo a Orde de l6 de xullo de 2007, pola que

se regulan os certif¡cados ofic¡ais acreditativos dos niveis de coñecementó da liñgua galega, modif¡cada pola Orde
do 1 0 de febreiro de 2014.
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A cualificac¡ón final de cada asp¡rante será a resultante da suma das cualificacións de cada un dos exercicios
obr¡gatorios e eliminatorios.

70.- PROCRAMA TEI\4ARIO DE I\,4ATERIAS ESPECÍFICAS

Tema I.- Lex¡slación española en mater¡a de transporte por estrada. Lei de ordenación do transporte terrestre e
reg ulamentos que a desenvolven.

Tema 2 .- O tacógrafo. Concepto e clases. Tacógrafos mecánicos. Tacógrafos electrónicos. O factor W. verif¡cac¡ón,
precintado e rev¡sións dos tacógrafos. Vehículos para os que é obrigator¡o o uso do tacógrafo. A técnica do
tacógrafo. O disco diagrama. Tempos de condución e de descanso. lnfracc¡óns e sancións.

Tema 3.- Normas xera¡s de c¡rculación. Principios xera¡s. O sent¡do da circulación. Pos¡c¡ón na calzada. Utilización
de carrís en poboado e fóra de poboado. Supostos especiais de utilización de carrís: carrís revers¡bles, carrís de
util¡zac¡ón en sent¡do contrar¡o ao habitual, carrís adiciona¡s, carrís BUS, carrís VAO. C¡rculac¡ón pola beiravía:
condutores obrigados á súa ut¡lización.

Tema 4.- A prioridade do paso: normas de pr¡oridade en ¡nterseccións, tramos en obras e estreitamentos, paso
por pontes e obras de paso, tramos de gran pendente. Cruzamento de pasos a nivel e pontes levad¡zas.

Tema 5.- lnmobilizacións. Detención, parada e estacionamento: a súa regulamentación. Outras inmob¡lizacións:
inmobilizac¡óns ordenad¿s polos axentes da autoridade. Retlrada de vehículos da vía pública.

Tema 6.- A veloc¡dade e a súa normativa. Límites de veloc¡dade. lnfraccións ás normas de velocidade.

Tema 7.- l\4anobras básicas da circulación: concepto e normas xerais para a súa realización. lncorporación á
circulación. Cambios de dirección, calzada e carril. Camb¡o de sentido da marcha. Marcha atrás. Distancia entre
vehículos: lateral e frontal.

Tema 8.- O adiantamento: a súa regulamentac¡ón. Obrigas do condutor do vehículo que adianta e do adiantado
antes, perante e despois da manobra. Supostos especiais. Manobras que non se consideran adiantamento.

Tema 9.- Circulación de vehículos. Tipos e categorías de vehÍculos. Condic¡óns técnicas que deben reunir para que
sexa permitida a súa circulación pola vÍas públicas. Requ¡sitos ad m¡n ¡strat¡vos. Remolques: requ¡sitos para a súa
circulación. Vehículos pr¡oritarios.

Tema 10.- Masas e dimensións dos vehículos: a súa reg u lame ntación. Probas deportivas: a súa reg u lame ntación.
Limitacións á circulación: tempora¡s e permanentes.

Tema 11." Os sistemas de iluminación e sinalizac¡ón óptica de vehículos: utilización, circulación nocturna e en
condicións meteorolóxicas ou ambientais que diminúan sensiblemente a visib¡l¡dade. Os sinais acústicos: a súa
util¡zación.

Tema 12.- lnspección técn¡ca de vehículos: inspeccións previas á matriculación, periódicas e extraordinar¡as.
Resultado das inspeccións. Reformas de ¡mportanc¡a: conceptos, t¡pos e procedemento para a súa tram¡tación.

Tema 13,- Permisos e licenzas de condución: a súa natureza, clases e vehículos que autorizan a conducir.
Requ¡sitos esixidos para a súa obtenc¡ón. Prórroga da vixencia de permisos e licenzas de condución. Variac¡ón de
datos e duplicados de permisos e Iicenzas de condución,

Tema 14.- Nocións elementais do func¡onamento do automób¡1.

Tema 15.- O vehículo como elemento de seguridade viaria. A segur¡dade activa dos vehÍculos. Elementos de
seguridade activa. A segur¡dade pasiva dos vehÍculos. Elementos de segur¡dade pas¡va.

Tema 16.- Conduc¡ón económica e contam¡nación do medio ambiente. Precauc¡óns que ha¡ que adoptar para evitar
a contaminac¡ón. A descontaminación como activ¡dade previa á ba¡xa do vehículo: a súa finalidade.

8'. LISTA DE RESERVAS.- Unha vez finalizado o proceso selectivo para a cobertura definitiva de prazas como
funcionaria/o de carreira, confecc¡onarase 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 primeiro
exerc¡cio 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 cobenura de interinidades.

90.- RECURSOS

Contra este acto que pon fin á vía admin¡strat¡va, de conform¡dade co previsto nos art¡gos 25 e 46 da Lei 29ll 998,
do l3 xullo, reguladora da xur¡sd¡ción conte ncioso-ad m in istrat¡va, poderá interpoñer recurso contencioso-
admin¡strativo ante o xulgado desta orde de Lugo no prazo de dous meses, contados dende o día seguinte ao da
notificac¡ón.

lgualmente, poderá ¡nterpoñerse, nos termos dos art¡gos j23 e 124 da Lei 39/2ols, do I de outubro, do
procedemento adm¡nistrativo común das administrac¡óns púb¡¡cas, recurso potestativo de reposición ante o
mesmo órgano que ditou o acto no prazo dun mes, contado dende o día seguinte á recepc¡ón deita notificación.
Contra a resoluc¡ón expresa do recurso de repos¡ción, poderá ¡nterpoñer o récurso conte ncioso-ad m in istrat¡vo no
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devandito prazo de dous meses, e no caso de que non se resolvera expresamente o prazo para interpos¡ción será
de seis meses, contados dende que se produza o acto presunto.

Todo ¡sto sen prexuízo de que poida ¡nterpoñer calquera outro recurso que estime conveniente. 
R. Ol25

Anuncio

Decreto No 402,/2022 do '17/Ol /2022
llma. Sra. DONA MERCEDES PAULA ALVARELLOS FoNDO, Tta. de Alcaldesa-Delegada da Área de Gobernanza:
Ecónomía e Recursos Humanos do Excmo. Concello de Lugo.

Visto acordo 9/701 da Xunta de Coberno Local adoptado na sesión ordinaria celebrada o 5 de decembro de 201 8,
de aprobación da oferta de emprego público correspondente ao ano 2018 (BOP l5 de febreiro de 2019) na que
figuran dúas prazas de OFICIAL (Brigada de Obras) grupo C, subgrupo C2, escala de administración especial, na
actual relac¡ón de postos de traballo do Excmo. Concello de Lugo aprobada por acordo da Xunta de Coberno Local,
adoptado na sesión extraord¡naria celebrada o 27 de maio de 2020, As ditas prazas denomínanse OFICIAL
ALBANEL,

Visto acordo I4/801 da Xunta de Coberno Local adoptado na sesión ordinaria celebrada o 22 de decembro de
2021 de aprobación das BAsEs EsPEcfFlcAS PARA O ACCESO EN PROP¡EDADE A DÚAS PRAZAS DE OF|C|AL ALBANEL
PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO üCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE (OPE
2018).

Esta Concelleira, en base ás atribucións reservadas por acordo no 28/452 da Xunta de Goberno Local celebrada en
sesión ordinaria do día17/07/2019, RESOLVE:

Primeiro.- Convocar o proceso selectivo para o acceso en propiedade A DIIAS PRAZAS DE OFICIAL ALBANEL
PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO, CONCELLO DE LUCO, QUENDA LIBRE (OPE

201 8), que se rexerá tanto polas "BASES XERAIS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A PRAZAS DE FUNCIONARIAS/OS
E PERSOAL LABORAL DO EXCMO. CONCELLO DE LUCO, QUENDA LIBRE' publicadas nos Boletíns Oficiais da Prov¡ncia
de Lugo, no 099, de data 2 de maio de 2 O17 e n" 274 do 29 de novembro de 201 8, así como polas bases específicas
aprobadas por acordo 141801 da Xunta de Goberno Lócal deste Concello adoptado na súa sesión do 22.12.2021 ,

que sequidamente se transcriben:

lo.- OBXECTO.- Estas bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso de
selecc¡ón para o acceso, como funcionaria/o de caffeira, a dúas prazas de Oficial Albanel/a, do cadro de persoal
funcionario do Excmo. Concello de Lugo, en todo o que non estea previsto nas "BASES XERAIS PARA O ACCESO EN
PROPIEDADE A PRAZAS DE FUNCIONARIAS/OS E PERSOAL LABORAL DO EXCI\4O. CONCELLO DE LUGO, QUENDA
LIBRE', aprobadas pola Xunta de Coberno o l8 de xuño de 2008 e mod¡ficadas polo c¡tado órgano en sesións do
18.02.2009, 26.12.2012,23.01.2013, 15.10.2014, 22.03.2017 e 31.10.2018. Foron publicadas nos boletíns
oficiais da provinc¡a de Lu90, n'099, do 2 de maio de 20,] 7, e no 274, do 29 de novembro de 20¡ 8.

O órgano competente da Corporación poderá adscribir as persoas aspirantes nomeadas, a través do
correspondente procedemento regulamentario, a calquera posto de traballo que, de acordo co seu grupo de
t¡tulación, teña asignadas func¡óns propias desta categoría profesional.

2",. CARACTERÍSTICAS DA PRAZA

a) Denom¡nac¡ón da praza: dúas prazas de Of¡cial Albanel.

b) Crupo de titulación: CRUPO C (subgrupo C2)

c) Outras caracte ríst icas :

- Escala: ad min istración especial

- Subescala: serv¡zos espec¡ais

- Clase: persoal de oficios

3o.- SISTEMA SELECTIVO. O sistema selectivo será o de oposición libre.

4O,- TITULACIÓN ESIXIDA PARA O ACCESO A PRAZA

Estar en posesión do título de graduado escolar, graduado en Eso, titulación superior ou equivalente.

5O.. SOLICITUDE DE PARTICTPACIÓN

As sol¡citudes para participar no correspoñdente proceso selectivo haberán de axustarse ao modeló aprobado polo
Excmó. Concello de Lugo.

As interesadas e interesados en participar nos correspondentes procesos selectivos deberán presentar instancia
dirixida á Excma. Sra. Alcaldesa no Rexistro Xeral do Concello de Lugo; así mesmo, poderáñ remitirse na forma
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