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DECRETO
Ilma. Sra. DONA MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, Tta. de AlcaldesaDelegada da Área de Gobernanza: Economía e Recursos Humanos do Excmo.
Concello de Lugo.
Instruído o expediente relativo ao proceso selectivo para o nomeamento como
funcionario/a interino/a dun/ha técnico/a municipal de proxectos e financiamento
europeo (Grupo A1), e tendo en conta os seguintes:

ANTECEDENTES DE FEITO

- Decreto nº 4958/2022 de 09/05/2022 polo que se convoca o proceso selectivo
para o nomeamento como funcionario interino/a dun/ha técnico/a municipal de
proxectos e financiamento europeo (Grupo A1).
Dito decreto publicouse no BOP nº 109 do 13 de maio de 2022.

- Con data do 6 de xuño do 2022 rematou o prazo de presentación de solicitudes.
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- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día 4 de maio de
2022, adoptou, entre outros, o acordo 9/250 de aprobación das bases específicas e
e constitución dos membros do tribunal cualificador do proceso selectivo para o
nomeamento como funcionario/a interino/a dun/ha técnico/a municipal de proxectos
e financiamento europeo (Grupo A1).

- Proposta do Xefe de Servizo de Persoal de data 7 de xuño de 2022.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS

Primeiro.- O proceso rexirase polas bases xenéricas para a cobertura interina de
prazas de funcionario nos supostos previstos non artigo 10 do Estatuto Básico do
Empregado Público. Estas bases foron aprobadas na Xunta de Goberno Local en
sesión ordinaria celebrada ou nove de xullo de dous mil oito e publicadas non
Boletín Oficial dá Provincia de Lugo de data 24 de xullo de 2008 e foron
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modificadas polo acordo nº 7/378 adoptado pola Xunta de Goberno Local na sesión
celebrada ou 27.06.2012 e publicado non BOP nº 171 de 26 de xullo de 2012 así
como polas bases específicas aprobadas por acordo 9/250 da Xunta de Goberno
Local deste Concello adoptado na súa sesión do 04.05.2022.

Os sucesivos anuncios en relación con este proceso publicaranse no Taboleiro
Electrónico do Concello de Lugo.

Primeiro.- Aprobar a lista de admitidos no proceso selectivo convocado polo
Decreto Nº 4958/2022 do 9 de maio do 2022 para o acceso ao nomeamento como
funcionario/a interino/a dun/ha técnico/a municipal de proxectos e financiamento
europeo (Grupo A1) , que a continuación se indica:

ADMITIDOS/AS:
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Tendo en conta a proposta do Xefe de Servizo de Persoal de data 7 de xuño de
2022, e en base ás atribucións reservadas por acordo nº 28/452 da Xunta de
Goberno Local celebrada en sesión ordinaria do día 17/07/2019, a Tenenta de
Alcaldesa Delegada da Área de Gobernanza: Economía e recursos Humanos
RESOLVE:

Apelidos e nome
Arrojo Fernández, Paloma
Castelo López, Tamara
Ben Besteiro, Ana Cristina
Vila Paz, María Teresa
Fidalgo González, Irene Margarita

DNI
***5622**
***4702**
***5963**
***1367**
***4989**

Segundo.- Fixar a data, hora e lugar de constitución do tribunal do seguinte xeito:
Data: 13 de xuño de 2022.
Hora: 09:00 horas.
Lugar: Edificio CEI-NODUS - Avda. da Coruña, nº 500
Terceiro.- Fixar a data, hora e lugar de realización do exame:
Data: 13 de xuño de 2022
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Hora: 11:00 horas.
Lugar: : Edificio CEI-NODUS - Avda. da Coruña, nº 500 - 1º andar

As/os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento fidedigno acreditativo
da súa identidade.

Cuarto.- Procédase á súa publicación na forma legalmente establecida, facéndose
constar que o presente acto pon fin á vía administrativa e que contra o mesmo
pódense interpoñer os seguintes recursos:

- Recurso contencioso administrativo, nun prazo de DOUS MESES, contados a
partir do día seguinte á notificación 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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- Recurso potestativo de reposición previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015,
de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas, ante o mesmo órgano que ditou o acto no prazo DUN MES, contado
dende o día seguinte á publicación desta notificación.
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