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FOLCOSO DO COUREL

Anuncio

Por Resolución de Alcaldía 2021-0357, de data 04 de novembro de 2022, aprobáronse as bases Reguladoras da
convocator¡a para a ampliación da bolsa de emprego de aux¡liares de axuda no fogar aprobada por Resolución
de Alcaldía 2022-OO76, de data 06 de abril de 2022.

Lugar e prazo de presentación das solicitudes: No rexistro do Concello de Folgoso do Courel no prazo de
c¡nco días háb¡les a contar a part¡r da publ¡cación deste anunc¡o no BOP.

As bases completas publ¡caranse no taboleiro de anuncios e na sede electrón¡ca do Concello de Folgoso do
Cou rel (https://folgosodocourel.sedelecÍonica.es).

Folgoso do Courel, 4 de novembro de 2022.- A alcaldesa presidenta, Dolores Castro Ochoa,
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Anunc¡o

DECRETO N" I 0689 de O7ll I /2022

llma. Sra. DONA MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, Tta. de Alcaldesa.D€legada da Area de
Gobernanza: Economía e Recursos Humanos do Excmo, Concello de Lugo.

lnstruído o expediente relat¡vo ao proceso select¡vo para o acceso en propiedade a tres prazas de Técnico/a d€
Xest¡ón pertencentes ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda promoción ¡nterna
(dúas incluídas na OEP 2017 e unha incluída na OEP 2020), convocado polo Decreto No: 7528/2022 do 2l de
xullo de 2022 que modif¡ca o Decreto no 11377/2021 do 22 de decembro de 2021, unha vez rematado o prazo
de presentación de sol¡c¡tudes e tendo en conta:

ANTECEDENTES DE FEITO

- Acordo 9/286 da Xunta de Goberno Local adoptado na sesión ordinaria celebrada o día 8 de xullo de 2020, de
aprobac¡ón da Oferta de Emprego Público correspondente ao ano 2020 e no su anexo, figura entre outras, a
seguinte praza:

I TECNICO/A MEDIO XESTION Subgrupo A2 escala administración xeral quenda de promoción ¡nterna

- Acordo I 0,/299 da Xunta de Coberno Local do Excmo. Concello de Lugo, en ses¡ón ord¡naria celeb¡ada o día 19
dC MA|O dC 2O2I dE APROBACIÓN DAS BASES ESPECfFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A CATRO PRAZAS DE
TECNICA/O MEDIA/O DE XEST¡ÓN PERTENCENTES Ao cADRo DE PERSoAL FUNCIoNARIo Do EXcMo. coNcELto
DE LUCO, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA CTRES INCLUfDAS NA OEP 2O'I7 E UNHA INCLUIDA NA OEP 2O2O)

- Decreto no 11377/2021 do 22/'12/2021 polo que se convoca o proceso selectivo para o acceso en propiedade
catro prazas de TECNICO/A MEDIO XESTION do cadro de persoal func¡onario do Excmo. Concello de Lugo,
quenda promoción intefna (TRES TNCLUIDAS NA OEp 2017 E UNHA TNCLUÍDA NA OEp 2O2O),

- Acotdo 'll /252 da xunta de Coberno Local do 4-5-2022 de APROBACIóN DA oFERTA DE EMPRECO púBLtCO Do
CONCELLO DE LUCO, LEt 20/2021 DE ESTABILIZACIÓN DE EMPRECO TEMPORAL (BOP Lugo núm. I I O de l4 de
maio de 2022) no que entre outros puntos acórdase:
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Anuncio

De conformidade coa Resolución de Alcaldía 2022 - 0354, de 03 de novembro de 2022 faise pública a
convocatoria para a selecc¡ón de persoal consistente en:

Posto: unlunha aux¡liar do 5ervizo de Axuda no Fogar.

Modalidade contractual: contrato por c¡rcunstancias da produción a xornada completa.

oufac¡ón pr€v¡sta do contrato: seis meses.

Prazo de presentación das solicitudes: cinco días háb¡les a pan¡r do día seguinte ao da publicación do anuncio
da convocator¡a no Boletín Oficial da Provincia.

As bases completas publicaranse no taboleiro de anunc¡os e na sede electrónica do Concello de Folgoso do
Courel (httos r//fo loos odocou re l.sede lectro n ica.es ).

Folgoso do courel, 04 de novembro de 2022.- A alcaldesa pres¡denta, Dolores castro ochoa.
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Deixar sen efecto parcialmente, a ofena de emprego público do Concello de Lugo correspondente á anualidade
de 2017 (unha praza de acceso por promoc¡ón interna Técnico/a Medio xestión) e desistir do proceso selectivo
convocado de dunha praza de acceso por promoción interna Técn¡co/a l\4edio Xestión (OEP 201 7)

- Acordo da Xunta de Coberno Local 6/299 en ses¡ón ordinaria do l-6-2022 de MODIFICACIÓN DO ACORDo
] 0/299 DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO EXCMO, CONCELLO DE LUCO, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA O
Dh I9 DE MAIO DE 2o2I DE APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA O AccEso EN PRoPIEDADE A cATRo
PRAZAS DE TECNICA/O MED¡A/O DE XESTIÓN PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAT FUNCIONARIO DO EXCI\¡O.
CONCELLO DE LUCO, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (TREs INCLUÍDAS NA OEP 2017 E UNHA INCLUfDA NA
oEP 2020.)

- Decreto No: 7528/2022 do 2l de xullo de 2022 que mod¡fica o Decreto no'11377/2021 do 22 de decembro de
202'l no seu apartado pr¡meiro e convocando o proceso select¡vo para o acceso en propiedade tres prazas de
TECNICO/A MEDIO XESTION do cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda promoc¡ón
¡nterna (DÚAS INCLUíDAS NA OEP 20l7 E UNHA INCLUfDA NA OEP 2O2O), que se rexerá pólas BASES ESPECÍFTCAS
aprobadas pola Xunta de Goberno Local do Conce¡lo de Lugo, na ses¡ón ordinar¡a celebrada o l9 de maio de
2021 e modificadas na sesión ordinaria do 1 de xuño de 2022.

- No «8oletín Oficial de la Prov¡ncia de Lugo» número 299, do 3l de decembro de 2021, con rectificación no
número 174, do I de agosto de 2022, publicáronse íntegramente as bases que r¡xen dita convocatoria, extracto
do mesmo no «Diario Oficial de la Galicia» número 50, do l4 de marzo de 2022, con rectif¡cac¡ón no número
I 8l , de 22 de setembro de 2022 e publicación no BOE número 237 do 3 de outubro de 2022.

'Con data do 03 de novembro do 2022 rematou o prazo de presentación de solicitudes.

-Acordo 8/621 da Xunta de Goberno Local, de data 26 de outubro de 2022, de designación dos membros do
tribunal cualificador doproceso select¡vo para o acceso en propiedade a tres prazas de Técnico/a medio de
Xestión pertencentes ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo en quenda de promoción
interna.

- Proposta do Xefe de Servizo de Persoal de data 7 de novembro de 2022.

FUNOAMENTOS XURf DICOS

Pr¡meiro.- No Eoletín Oficial da Provincia de Lugo Núm. 256 do 7 de Nov¡embre de 2014 foron publicadas as
BASES XERAIS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A PRAZAS PERTENCENTES Ó CADRO DE FUNCIONARIOS E DE
PERSOAL LABORAL DO EXCMO. CONCETLO DE LUCO EN QUENDA DE PROMOCIÓN |NTERNA, (no BOp de Lugo do
15 de febreiro de 2019 foi publicada unha modif¡cac¡ón de d¡tas bases xerais) figurando na súa base
UNDÉCIMA.- LISTA DEADM|T|DOS. DATA E LUCAR DE CELEBRAC!ÓN DAS PROBAS, o segu¡nte:

"Rematado o prazo de presentación de instancias, e logo de informe previo do Servizo de Persoal acerca da
ant¡gü¡dade do aspirante ó servizo do Concello, da súa condición de funcionario ou persoal laboral, da súa
pertenza ós corpos, escalas ou grupos de t¡tulación es¡xidos para optar á quenda de promoción interna e dema¡s
circunstanc¡as que constan no seu exped¡ente persoal, se é o caso, verbo da xustificac¡ón dos requ¡s¡tos
específicos esixidos para o acceso, así como para a valoración da ant¡güidade na fase de concurso; a Alcaldía ou
Concelleiro Delegado, se é o caso, ditará resoluc¡ón pola que se declarará aprobada a lista de admitidos e
excluÍdos, con indicación do motivo de exclus¡ón, e sinalarase un prazo de dez dÍas hábiles para emendas, de
acordo co artigo 7l da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

A data, hora e lugar de celebración dos exerc¡cios, poderá publicarse conxunta ou separadamente coa l¡sta
provis¡onal de admitidos e excluÍdos.

Estas resolucións deberán ser publicadas no BOP de Lugo.

Os suces¡vos anunc¡os publ¡caranse no Taboleiro de Anuncios do Concello e nos locais onde se celebrou a proba
anter¡or."

Segundo.- A Xunta de Goberno Local na sesión ord¡naria celebrada o 9 de outubro de 2019 adoptou a acordo
I 0/628 APRoBACIÓN DE INSTRUCIÓN PARA O FUNCIONAMENTO E ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN DO
EXCMO. CONCELLO DE LUCO, figurando no seu ARTIGO 4. NOI\4EAMENTO E REQUISITOS DE COI¡POSICIÓN, punto
3. "A compos¡ción nominal do Órgano de Selección publ¡carase xuntó coa lista provisional de adm¡t¡dos e

excluídos."

Terce¡ro.- Unha vez comprobado o cumpr¡mento dos requisitos esix¡dos nas bases que rexen a convocator¡a e

tendo en conta a proposta do xefe do Servizo de Persoal de data 7 de novembro de 2022, en base ás atribucións
reservadas por acordo no 28/ 452 da xunta de Cobe rno Local celebrada en sesión ord¡naria do día 17 /07 /2019, a

Tenenta de Alcaldesa Delegada da Área de Gobernanza: Economía e Recursos Humanos RESOLVE:

Primeiro.- Aprobar a lista provis¡onal de adm¡t¡dos/as e excluídos/as (con indicac¡ón do motivo de exclus ión) no
procesó selectivo convocado polo Decreto N":7528/2022 do 2l de xullo de 2022 que mod¡f¡ca o Decreto no

11377/2021 do 22 de decembro de 2O2l tres prazas de TECN¡CO/A MEDIO XESTION do cadro de persoal
funcionario do Excmo. concello de Lugo, quenda promoción interna (DÚAS INCLUÍDAS NA OEP 2017 E UNHA
INCLUÍDA NA OEP 2020), que a continuación se indica:
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ADMITIDOS/AS

Apelidos e nome DNI

MARTfNEZ DABLANCA, ANA ISABEL

MEILAN FERNANDEZ, N4A DE LAS NIEVES

.*.04I 7."

POI\4BO GALLECO, NURIA

SANf IACO VAZQUEZ,,IULIA

EXCLU IDOS/AS

DNI
CAUSA DA
EXC LU 5IÓ N

EVA M' SEOANE CAZÓN
Non apona cop¡a DNI

nin da titulación
es ¡xida

Segundo.- Facer públ¡co que, segundo o acordo 8/621 da Xunta de Coberno Local, de data 27 de outubro de
2022, de des¡gnación dos membros do tr¡bunal cual¡f¡cador do proceso selectivo para o acceso en propiedade a
tres prazas de Técnico/a medio de Xest¡ón pertencentes ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de
Lugo en quenda de promoción ¡nterna (dúas ¡ncluidas na OEP 2017 e unha ¡ncluída no OEP 2020); estará
constituido do seguinte xe¡to:

Pres¡dente/a:

- Dona María Begoña López García, Técn¡ca de Admin¡stración Xeral do Servizo de

Apo¡o Técnico da Dirección de Economía, Facenda e Réx¡me lnterior no Concello

da Coruña

Suplente: D.'Ana María R¡vas Carcía, Secretaria lnterventora do Concello de

Becerreá.

Vogais:

- Dona Lara Otero Díaz, Técn¡ca de Admin¡strac¡ón Xeral do Concello de Fene.

Suplente: D. Pablo Portela Fernández, Secretar¡o do Concello de Gu¡t¡riz.

- Don Alejandro Maseda Mallo, Secretario de Vilalba,

Suplente: D.'Luisa Fernández Pérez, Secretaria lnterventora do Concello de

Samos.

- Don Alberto Rafael Castillo Reboiro, Secretario lnterventor do Concello da Pobra

do Brollón.

Suplente: D. Juan lgnac¡o Márquez Cac¡o, Técn¡co do Concello de Lugo.

Secretar¡o:

- Don RafaelJosé del Barrio Berbel, Secretario Xeral do Pleno do Concello de

Lugo.

Suplente: D. Justo Díaz Rodrí9uez, Letrado Asesor/Vicesecretario Accidental do

concello de Lugo.

Terceiro.' Procédase á súa publ¡cación na forma legalmente establecida, sinalando un prazo de dez días hábiles
para emendas (de acordo co artigo 68 da Le¡ 39/201 5, de I de outubro, do Procedemento Administrativo Común
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das Adm¡n¡stracións Públ¡cas), contados a pan¡r do segu¡nte á publicación deste Decreto no Boletín Oficial da
Provinc¡a de Lugo.

R. 321 4

Anuncio

DECRETO no 10738/2022 de Ogltt /2022
llma. Srá. DONA MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, ftá, de Alcaldesa-Delegada da Area de
Gobernanza: Economía e Recursos Humanos do Excmo. Concello de Lüqo.

lnstruído o exped¡ente re¡ativo ao proceso select¡vo para o acceso en propiedade a unha praza de Técn¡co/a da
Adm¡nistrac¡ón Xeral pertencentes ao cadro de persoal funcionar¡o do Excmo. Concello de Lugo, quenda
promoción interna (OEP 2020), unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes e tendo en conta:

ANTECEDENTES DE FEITO

- Acordo 9/286 da Xunta de Goberno Local adoptado na sesión ordinar¡a celebrada o día I de xullo de 2020, de
aprobación da Oferta de Emprego Público correspondente ao ano 2020.

- Acordo da Mesa Xeral de Negociación do día l4 de xane¡ro de 2021 de proposta de aprobación das bases para
acceso ás prazas de promoción ¡nterna. - Proposta de aprobación das bases específicas de 20 de xane¡ro de
2021 para o acceso en propiedade a unha praza de Técnica/o da escala de Admin¡strac¡ón Xeral penencente ao
cadro de persoal funcionario do excmo. concello de lugo, quenda de promoción interna (OEP 2020).

- lnforme de lntervenc¡ón de 4 de maio de 2021 no que se ind¡ca que deberá de incluírse nas Bases Reguladoras
da Convocator¡a a compos¡ción e número de membros do Tribunal (non a súa identificación persoal), cuxos
vocais deberán poseer titulación ou especialización ¡guais ou sup€r¡ores ás esix¡das para o acceso á praza
convocada.

- Acotdo 9/298 da xunta de Coberno Local do 19-5-2021 de APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA O
ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE TECNICA/O OA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL (GTUPO A .

Subsrupo Al) PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCETLO DE LUCO, QUENDA
DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP 202O),

- Decreto Not 1992/2022 de data 22/02/2022 da CONVOCATORIA PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA
PRAZA DE TECNICA/O DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL
FUNCIONARIO DO EXCMO, CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2O2O). PUbI¡CAdO BOP
de Lugo no 51, de 4 de ñatzo de 2022i

Publicóuse un extracto de dita convocator¡a no «D¡ario Of¡cial de la Calicia» número 7l , de l2 de abril de 2022;
e o anuncio 8OE no 126 de data 27 de ma¡o de 2022.

- Acodo 9/622 de data 27 de outubro de 2022 da Xunta de Coberno Local de des¡gnación dos membros do
tribunal cualificador do proceso selectivo para o acceso en propiedade a unha praza de Técn¡co/a de
Administración Xeral pertencente ao cadro de persoal funcionar¡o do excmo. concello de lugo, promoc¡ón
interna (OEP 202 0).

'Proposta do Xefe de Servizo de Persoa¡ de data 09 de novembro de 2022.

FUNDAMENTOS XURIDICOS

Primeiro.- No Boletín Oficial da Provincia de Lugo Núm. 256 do 7 de Noviembre de 2014 foron publicadas as
BASES XERAIS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A PRAZAS PERTENCENTES Ó CADRO DE FUNCIONARIOS E DE
PERSOAL LABORAL DO EXC|\4O. CONCELLO DE LUCO EN QUENDA DE PROMOCTÓN INTERNA, (no BOP de Lugo do
l5 de febre¡ro de 2019 foi publicada unha modificac¡ón de d¡tas bases xera¡s) f¡gurando na súa base
UNDÉCIMA.. LISTA DEADMITIDOS. DATA E LUCAR DE CELEBRACIÓN DAS PROBAS, O SEgUiNtE:

"Rematado o prazo de presentación de instancias, e logo de informe prev¡o do Serv¡zo de Persoal acerca da
ant¡gü¡dade do aspirante ó servizo do Concelló, da súa condic¡ón de func¡onario ou persoal laboral, da súa
pertenza ós corpos, escalas ou grupos de titulación esix¡dos para optar á quenda de promoc¡ón ¡nterna e dema¡s
c¡rcunstanc¡as que constan no seu expediente persoal, se é o caso, verbo da xustificación dos requisitos
específicos es¡xidos para o acceso, así como para a valoración da antigüidade na fase de concurso; a Alcaldía ou
Concelle¡ro oelegado, se é o caso, ditará reso¡ución pola que se declarará aprobada a lista de adm¡t¡dos e
excluídos, con indicación do motivo de exclus¡ón, e s¡na¡arase un prazo de dez días háb¡les para emendas, de
acordo co artigo 7l da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

A data, hora e lugar de celebrac¡ón dos exercicios, poderá publ¡carse conxunta ou separadamente coa lista
provisional de adm¡tidos e excluÍdos.

Estas resolucións deberán ser publicadas no BOP de Lugo.

os suces¡vos anuncios publ¡caranse no Tabole¡ro de Anuncios do concello e nos
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