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90.- RECURSOS

Contra o presente acto que pon fin á vía adm¡nistrativa, de conform¡dade co prev¡sto nos art¡gos 25 e 46 da Lei
29l,l998 de l3 xullo, Reguladora da Xurisd¡cción Contencioso-Administrativa, poderá interpoñer recurso
contencioso-administrativo, ante o Xulgado desta Orde de Lugo, no prazo de dous meses a contar dende o día
seguinte ó da notificac¡ón.

lgualmente poderá ¡nterpoñerse, nos termos dos artigos l23 e l24 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, recurso potestat¡vo de reposición ante o
mesmo órgano que dictou o acto no prazo dun mes contado dende o día seguinte á recepción desta not¡ficac¡ón.
Contra a resolución expresa do recurso de reposición poderá interpoñe-lo recurso conte ncios o-ad m in istrativo no
devandito prazo de dous meses.

Todo isto sen prexu¡zo de que poida ¡nterpoñer calquera outro recurso que estime conven¡ente."

Segundo.- Procédase a súa publ¡cación na forma legalmente establecida, facéndose constar que o presente acto
pon fin á vía admin¡strativa e que contra o mesmo podense ¡nterpoñer os seguintes recursos:

'Recurso potestativo de reposición previsto nos art¡gos t23 e 124 da Lei 39/2015, do I de outubro do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públ¡cas, ante o mesmo órgano que ditou o acto no
prazo DUN MEs, contado dende o día seguinte á publ¡cac¡ón desta resolución.

- Recurso contenc¡oso adm¡nistrat¡vo, nun prazo de DOUS MESES, contados a part¡r do día seguinte á
publ¡cación da presente resoluc¡ón, ante o Xulgado do Contencioso Adm¡nistrativo de Lugo (art¡gos 8, 25 e 46
da Lei 29/1998, de l3 de xullo, reguladora da Xur¡sdicción Contencioso-Adm¡n¡strativa), segundo a redacción
dada pola disposición ad¡cional décimo cuana da Lei Orgán¡ca l912003 de 23 de decembro, de modificación da
Lei Orgánica 6/1985, do I de xullo, do Poder xud¡c¡al.

Todo isto sen prexuízo de que poida ¡nterpoñer calquera outro recurso que est¡me conveniente

Lugo, 29 de ,arzo de 2021 .- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, Tta. de Alcaldesa-Delegada da Area de
cobernanza: Economía e Recursos Humanos do Excmo. Concello de Lugo.

R.0839

A,nuncio

DECRETO No 2Or 5/202r DO t5/O3/2O21

llma. Sra, DONA MERCEoES PAULA ALVARELLOS FONDO, Tta. de Alcaldesa-Delegada da Area de
Gobernanza: E€onomía e Recursos Humanos do Excmo. Concello de Lugo.

Visto que xunta de Coberno Local do Concello de Lugo, na sesión extraord¡nar¡a e urxente realizada o día 23 de
decembro de 20'l 5, adoptou o acordo número 2/882, polo que se aprobou a oferta de emprego público para o
ano20'15, e no seu ANEXO figura, entre outras, a seguinte praza de persoal funcionario:

"- Agrupac¡óns profesionais. Escala de Adm¡nistrac¡ón especial. Número de vacantes: I (quenda libre, reservada
a d¡scopacitados/as) (cuberta interínqmente). Denom¡nac¡ón: Celador/o Colexio Público."

O d¡to acordo fo¡ publ¡cado no BOP de Lugo número 020, do 26 de xaneiro de 2016, e no DOG número 36, do
23 de febreiro de 2016.

A oferta de emprego público para o ano 2015 fo¡ modif¡cada polo acordo 5/173, adoptado pola Xunta de
Goberno Local do Excmo. Concello de Lugo na sesión ordinaria celebrada o día 5 d€ abril de 20'17, o cal foi
rect¡ficado polo acordo l0/220, adoptado polo dito órgano de goberno na ses¡ón ord¡naria celebrada o 26 de
abr¡l de 2017, publicado no Boletín Oficial da Prov¡nc¡a de Lugo número 122, do 30 de maio de 2017. No seu
ANEXO figura, entre outras, a segu¡nte praza de persoal funcionario:
L Agrupac¡óns profesionais. Escala de Adm¡nistración espec¡al. Número de vacantes: I (quenda l¡bre, reservada
a d¡scapacitados/as) (cuberta ¡nter¡namente). Denom¡nac¡ón: Celador/a Colexío públ¡co."

Na Ofe rta de Emprego Públ¡co do ano 201 5 inclúese unha praza de Celador/a Colexio Público cuxa convocatoria
foi anulada sendo preciso convocar a praza de novo coa reserva a persoas con discapacidade.

Visto que a Xunta de Coberno Local do Concello de Lugo, na sesión extraordinaria do 28 de decembro de 20l7
adoptou o acordo l/805 polo que se aprobou a ofena de emprego público para o ano 2017, e no su anexo,
figura entre outras, a segu¡nte praza de persoal funcionario:

'' Crupo AP, escala de Administración espec¡al (quenda de discapac¡tados/as). Numero de vacantes: l.
Denominación: Celador/a Colex¡o Públ¡co"

Dito acordo foi publicado no BOP de Lugo número 298, do 30 de decembro de 2Ol Z, e DOC número 77, do 20
de abr¡l de 2018.
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Visto que a Xunta de Coberno Local do Concello de Lugo, na ses¡ón ordinaria do 5 de decembro de 2018
adoptou o acodo 9/701 polo que se aprobou a oferta de emprego público para o ano 2018, e no seu anexo,
figuran entre otras, as seguintes prazas de persoal funcionario:

"2 praza CELADOR, Crupo AP, escala de administrac¡ón especial."

Dito acordo foi publicado no 8OP de Lugo número 39, do l5 de febreiro de 2019, e DOC número 73, do 15 de
abril de 201 9.

Visto que a xunta de Coberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día 3 de febreiro de 2021, adoptou, entre
outros, o acordo I o/49 APROBACTÓN DAS BA5E5 ESPECfFTCAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A CATRO PRAZAS
DE CETADORES/AS DE COLEXIO PÚBLICO PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO,
CONCELLO DE LUCO, DÚAS EN QUENOA OE ACCESO LIBRE ORDINARIO (OEP 20]8) E DÚAS EN QUENDA DE
ACCESO LIERE RESERVADO A PERSOAS CON DISCAPACIDADE (OEP 2O,I 5 e 2OI 7)

Esta Concelle¡ra, en base ás atribucións reservadas por acordo n" 28/452 da xunta de Coberno Local celebrada
en sesión ordinar¡a do dia17/07/2019, RESOLVE:

Pr¡meiro.- Convocar o proceso selectivo para o acceso en propiedade a catro prazas de celador/a Colexio
Público pertencentes ao cadro de persoal funcionar¡o do Excmo. Concello de Lu90,2 en quenda de acceso libre
ordinar¡o e 2 en quenda l¡bre reservada a persoas con discapac¡dade, que se rexerá tanto polas 'BASES XERAIS
PARA O ACCESO EN PROPIEOADE A PRAZAS DE FUNCIONARIAS/OS E PERSOAL LABORAL DO EXC¡,4O, CONCELLO
DE LUCO, QUENDA LIBRE" publicadas nos Boletíns Oficiais da Provincia de Lugo, n'099, de data 2 de maio de
201 7 e no 274 do 29 de novembro de 2018, así como polas bases especÍficas aprobadas por acordo 1O/49 da
Xunta de Coberno Local deste Concello adoptado na súa sesión do 3 de febre¡ro de 2021 , que seguidamente se
transcr¡ben:

'l o.- 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 CATRO prazas de CELADORES/AS COLEXIO
PÚBLICO p€rtenc€nte ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo,2 en quenda de acceso
libre ordinario e 2 en quenda libre reservada a persoas con discapacidade, en todo o que non estea previsto
nas ,,BASES XERAIS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A P&AZAS DE FUNCIONARIOS E PERSOAT LABORAT DO
EXCMO. CONCETLO DE LUGO, QUENDA LIBRE, aprobadas pola Xunta de Coberno o l8 de xuño de 2008 e
mod ¡f¡cadas polo citado órgano nas ses¡óns do I 8.02.2 009, 26.'12.2012,2 3.0.l .20 i 3, I 5.'l 0.201 4, 22.03.2017 e
3l.10.2018. Foron publicadas nos boletíns oficiais da provincia de Lugo número 099, do 2 de maio de 20'17, e
número 274, do 29 de novembro de 201 8.

As e os aspirantes para cubr¡r as prazas obxecto desta convocatoria só poderán participar nunha das quendas:
quenda de acceso l¡bre ordinar¡o ou quenda de acceso l¡bre reservado a persoas con discapacidade. Se da
instancia presentada non se deduce a súa opción, será excluída,/o nas listas provisionais que se publiquen. De
non emendar o defecto na sol¡citude, quedarán def¡n¡t¡vamente excluÍdas/os. Tras a publicación da lista
definitiva de admit¡das/os e excluídas/os, non se perm¡t¡rá ningún cambio de quenda ou calquera tipo de
corrección ou aclaración ao respecto.

Se algunha/algún aspirante con d¡scapac¡dade que se presenta pola cota de reserva de persoas con
discapacidade supera os exerc¡c¡os, pero non obtén praza e a súa puntuac¡ón é superior á obtida por outras/os
aspirantes do sistema de acceso ord¡nario, será incluída/o pola súa orde de puntuación neste sistema.

De conform¡dade co disposto no Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao
emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapac¡dade, durante o proceso selectivo
se dará tratamento diferenciado ás dúas quendas, no que se refire ás relacións de admit¡das/os e excluídas/os,
aos chamamentos aos exerc¡cios e á relación de aprobadas/os. Non obstante, ao finalizar o proceso, elaborarase
unha relación única na que se ¡nclu¡rán todas/os as,/os candidatas/os que superaran todas as probas selectivas,
ordenadas/os pola puntuac¡ón total obtida, con independencia da quenda pola que partic¡pasen.

2O.. CARACTERÍSTICAS DA PRAZA

a) Denominación da praza: CELADOR/A COLEXIO PÚBLICO

b) Crupo de t¡tulación: CRUPO AP(A9rupac¡óns Profesionais)

c) OutrascaracterÍsticas:

- Escala: admin istración especial

- Subescala: servizos especia¡s.

- Clase: comet¡dos especiais

3".. SISTEMA SELECTIVO.

O sistema selectivo será o de OPoslclÓN.

4".. TITULACIÓN ESIXIDA PARA O ACCESO A PRAZA

Non se es¡xe titulación do sistema educativo.
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5O.. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

As solicitudes para participar no correspondente proceso selectivo haberán de axustarse ao modelo aprobado
polo Excmo. Concello de Lugo.

As persoas interesadas en participar nos correspondentes procesos selectivos deberán presentar ¡nstancia
dirixida á Excma. Sra. Alcaldesa no Rexistro Xeral do Concello de Lugoi asÍ mesmo, poderán rem¡tirse na forma
establecida no artigo l6 da Le¡ 39l2015, do I de outubro, do procedemento administrativo común das
administrac¡óns públicas (coa excepción establ€c¡da na súa dispos¡c¡ón final sétima).

Ás solicitudes de part¡cipac¡ón deberá xuntarse a seguinte documentación:

a) xustificante do ingreso dos dere¡tos de exame. As persoas interesadas deberán unirlle á sol¡citude o
xust¡f¡cante de ter ¡ngresados os dereitos de exame. As taxas por dereito de exame para este grupo están
fixadas en 10,80 € de acordo coa Ordenanza fiscal número 119 vixente neste momento no Conce¡lo. Todo o
relativo aos dereitos de exame axustarase ao establecido na c¡tada ordenanza. O aboamento da citada taxa
farase en modelo normalizado de autoliqu¡dac¡ón de "Taxas e prezos públicos" que se atopa a disposic¡ón das e

dos ¡nteresados nas oficinas administrativas do Excmo. Concello de Lugo e na súa páxina web.

b) No caso de persoas que accedan á praza reservada a persoas con discapacidade e concorran pola quenda de
acceso l¡bre reservada a persoas con discapacidade, deberán acompañarlle á solic¡tude a cert¡ficac¡ón do órgano
competente que acredite a súa condición de persoa con discapacidade, así como, ¡gualmente, deberán presentar
certificado expedido polo mesmo órgano ou polo competente da Admin¡strac¡ón san¡tar¡a, que acredite a
compat¡bilidade das súas c¡rcunstanc¡as fÍsicas ou psÍqu¡cas co desempeño das tarefas e func¡óns da
correspondente praza.

O prazo de presentación de instancias será de v¡nte días hábiles, contados dende o seouinte á oublicación do
nv ri n

As persoas con discapacidade que, con xustificac¡ón suficiente, o fagan constar na súa solic¡tude, poderán obter
as adaptac¡óns necesarias de tempo e/ou medios para a real¡zac¡ón dos exerc¡cios. Para iso deberán facer
constar na solicitude o grao de d¡scapac¡dade e o tipo de adaptación solicitada.

O tr¡bunal cualif¡cador adoptará as medidas precisas naqueles casos que resulte necesario, de forma que as e os
asp¡rantes que solicitaran adaptacións de tempo e,/ou medios na forma prevista no apartado anter¡or, gocen de
s¡milares cond¡c¡óns para a realizac¡ón dos exerc¡c¡os que o resto de part¡cipantes.

O tribunal cualificador aprobará unha relación comprensiva das e dos aspirantes que, sendo admitidos,
sol¡c¡taran adaptacións, ¡ndicando unicamente para cada unha/un deles a adaptac¡ón conced¡da ou, se é o caso,
as razóns da denegación.

60.. LISTA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUíDAs

Rematado o prazo de presentac¡ón de solicitudes, publicarase no Boletín Of¡c¡al da Provincia de Lugo a
resoluc¡ón pola que se aproba a lista prov¡sional de persoas admitidas e excluídas de todas as quendas
convocadas. Na dita resoluc¡ón constará a ident¡dade das e dos aspirantes excluÍdos, con indicación das causas
de exclus ión.

As/Os asp¡rantes excluídas/os dispoñerán dun prazo de dez días hábiles, contados a pan¡r do segu¡nte ao da
publicación da resolución no BOP, para poder emendar, se é o caso, o defecto que mot¡vou a exclusión.

A estimación ou desest¡mación das d¡tas pet¡cións de correccións entenderanse implícitas na resolución pola que
se publ¡que a l¡sta def¡n¡tiva de asp¡rantes admit¡das,/os e excluídas/os que se publicarán no BOP.

7O.. PROBAS SELECTIVAS.

As probas selectivas que deberán superar os asp¡rantes áwazaá que se ref¡ren as presentes bases específicas
son as seguintes:

c) DE CARACTER OBRTGATORTO E EL|M|NATOR|O.

PRIMEIRO EXERCICIO, teórico: consistirá en contestar por escrito a un cuestionario composto por 2O preguntas
relat¡vas tanto ao cont¡do do programa de mater¡as comúns como da parte de mater¡as específ¡cas, delorma
proporcional. Este cuest¡onar¡o estará composto por preguntas con tres respostas alternativas, sendo unha delas
a correcta. O tempo máx¡mo para a realización deste exerc¡c¡o é de 40 minutos. Cada pregunta contestada
correctamente terá unha puntuación de 0,50 puntos. A mal contestada restará 0,166 puntuando con O puntos a
deixada en branco. Para superar este primeiro exercicio e pasar ao segundo, deberá acadarse, ao menos, unha
puntuación de 5 puntos.

O exercicio que propoña o tr¡bunal terá tres preguntas máis de reserva, claramente ¡dent¡ficadas como tales, que
substituirán as preguntas que, se é o caso, pu¡deran ser obxecto de anulación. As devanditas preguntas de
reserva só serán valoradas no caso de que substitúan a algunha outra que fora obxecto de anulac¡ón. Estas 3
preguntas de reserva terán que ser contestadas dentro do tempo de 40 minutos.
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O temario de materias comúns intégrano 4 temas, e f¡guran na base décimo sexta das bases xerais xa
menc¡onadas, que rexerán nos procesos para o acceso en propiedade a prazas pertencentes ao cadro de
funcionarias/os e persoal laboral do Concello de Lugo en quenda libre.

SECUNDO EXERCICIO, práct¡co: cons¡stirá en realizar, durante un período máx¡mo de 'l hora, un suposto ou
proba práct¡ca que formulará o tr¡bunal ¡nmediatamente antes do comezo do exercicio e que estará relacionado
cos contidos do programa e coas funcións propias da natureza destas prazas.

No anuncio de convocator¡a deste exercicio, o tribunal determinará os medios materiais dos que deberá ou
poderá ir provisto o persoal aspirante para a súa realización.

Os exercic¡os obrigator¡os e el¡m¡natorios cualificaranse de apto ou non apto, e deberá acadarse unha
puntuación mín¡ma de 5 para a súa superac¡ón. Os exercicios que obteñan a cualif¡cación de apto serán
puntuados de 5 a '10 puntos.

B) COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA

Na realización deste exerc¡cio e na súa valorac¡ón haberá que aterse ao d¡sposto na base décimo cuarta letra C
das bases xerais para o acceso en propiedade a prazas de func¡onarias/os e persoal laboral do Excmo. Concello
de Lugo en quenda l¡bre.

A cual¡ficación final de cada asp¡rante será a resultante da suma das cualificacións de cada un dos exercic¡os
obrigator¡os e el¡m¡natorios.

8O.. PROGRAMA TEMARIO DE MATERIAS ESPECfFICAS

TEMA L- A guía de rúas da cidade de Lugo. Localización de dependencias municipais, organismos, edific¡os e
centros públicos e de interese da cidade de Lugo.

TEMA 2.- A presentación de instancias e documentos nas of¡cinas públ¡cas. Comun¡cac¡óns e notif¡cacións.
Correspondencia e paquetería: envíos e servrzos posta¡s.

TEi,4A 3.- O persoal ao servizo da Admin¡stración local: concepto e clases. Dereitos, deberes e
¡ncompat¡bilidades.

TEMA 4.- lnformación e atenc¡ón ao público: presencial, telefónica e por medios ¡nformát¡cos. Técnicas de
atenc¡ón ao públ¡co.

TEI\4A 5.- Manexo de máquinas de reprografía e oficina: reprodutoras, multicopistas, fotocop¡adoras, fax,
encadernadoras, destrutoras, centralitas telefónicas, impresoras, escáner, plastificado e outras análogas. Tipos
de papel.

TEI\,,|A 6.- A Vix¡lancia e custod¡a de ed¡f¡cios: vixilanc¡a da seguridade do edificio. Control de accesos. Servizo de
consigna. Apertura e peche de edif¡c¡os e locais.

TEMA 7.- Prevenc¡ón de riscos labora¡s ¡nherentes a un posto de Celador: os seus dereitos e obr¡gas. Medidas
preventivas e pautas de actuación ante incendios e emerxencias.

TEMA 8.- Nocións básicas en operacións de mantemento e conservac¡ón dos edificios mun¡c¡pa¡s e colexios:
fontanería, cerraxería, electricidade, carpintería, saneamento e análogos. Actuac¡ón cando se trate de avarías
que pola súa envergadura ou especial complexidade non sexan subsanables por el mesmo

9O.- LISTA DE RESERVAS

Unha vez f¡nalizado o proceso selectivo para a cobertura definitiva de prazas como funcionario,/a de carre¡ra,
confeccionarase unha lista pola orde de puntuac¡ón 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 pan¡r de todas as persoas que superaron este, sumaranse as puntuacións obtidas en cada exerc¡c¡o, e así
confeccionarase a lista para a cobertura de interinidades.

Esta lista de reservas caducará naquel momento no que como resultado dun proceso select¡vo posterior para a
mesma categoría sexa xerada unha lista mais actualizada.

| 00.- REcuRsos

Contra este acto que pon fin á vía administrativa, de conformidade co previsto nos artigos 25 e 46 da Le¡

29/1998, do 13 xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderá interpoñer recurso
co ntenc¡oso-ad m in istrativo, ante o xulgado desta orde de Lugo, no prazo de dous meses, contados dende o día
seguinte ao da publicación.

lgualmente, poderá interpoñerse, nos termos dos artigos 123 e t24 da Lei 39/2015, do I de outubro, do
procedemento adm¡n¡strat¡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 publicación. Contra a
resolución expresa do recurso de reposición poderá interpoñer o recurso contencioso-adm¡nistrativo no
devandito prazo de dous meses e, no caso de que non se resolvese expresamente, en calquera momento,
contados dende que se produza o acto presunto.
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Todo ¡sto sen prexuízo de que po¡da ¡nterpoñer calquera outro recurso que estime conven¡ente.

SEGUNDO.- Publicar, xunto coa súa convocator¡a, estas bases no Boletín Of¡cial da Provincia, e un extracto no
DOC e BOE."

Segundo.- Procédase a súa publicación na forma legalmente establec¡da, facéndose constar que o presente acto
pon fin á vía administrativa e que contra o mesmo podense interpoñer os seguintes recursos:

- Recurso potestativo de reposición previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do I de outubro do
Procedemento Adm¡n¡strativo Común das Admin¡stracións Públicas, ante o mesmo órgano que ditou o acto no
prazo DUN MES, contado dende o día seguinte á publicación desta resolución.

- Recurso contenc¡oso administrativo, nun prazo de DOUS MESES, contados a part¡r do día segu¡nte á
publicación da presente resolución, ante o xulgado do Contencioso Adm¡n¡strativo de Lugo (artigos 8, 25 e 46
da Lei 29/'1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisd¡cción Contencioso-Administrativa), segundo a redacc¡ón
dada pola disposición adicional décimo cuarta da Lei Orgánica i 9/2003 de 23 de decembro, de modif¡cac¡ón da
Lei Orgán¡ca 6/1985, do I de xullo, do Poder xudic¡al.

Todo ¡sto sen prexuÍzo de que poida interpoñer calquera outro recurso que est¡me conveniente

Lugo, 29 de marzo de 2021.- MERCEDES PAULA ATVARELLOS FONDO, Tta. de Alcaldesa-Delegada da Area de
Gobernanza: Economía e Recursos Humanos do Excmo. Concello de Lugo.

R.0840

Anuncio

DECRETO No 2r r 5/2O2r DO 16/O3/2O2t

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

Visto que a Xunta de Coberno Local do Concello de Lugo, na sesión extraord¡nar¡a do 28 de decembro de 2017
adoptou o acordo l/805 polo que se aprobou a oferta de emprego público para o ano 2017, e no su anexo,
figura entre outras, a seguinte praza de persoal funcionar¡o:

'r Grupo C, subgrupo C2, escala de Adminístracíón especial (quenda l¡bre). Numero de vacantes: l.
Denom¡nac¡ón: Oficial/a Lector/a Contador/a"

Dito acordo foi publicado no BOP de Lugo número 298, do 30 de decembro de 2017, e DOC número 77, do 20
de abril de 20'l 8.

V¡sto que a Xunta de Coberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día tres de marzo de dous mil vinte e un,
adoptou, entre outros, o acordo 4/t 09 APROBACIÓN DAS BASES ESPECfFICAS PARA O ACCESO EN PRoPIEDADE A
UNHA PRAZA DE OFICIAL LECTOR/A CONTADOR, PERTENCENTE Ó CADRO OE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO.
CONCELLO DE LUCO. EN QUENDA LIBRE (OEP 2OI 7)

Esta Concelleira, en base ás atribuc¡óns reservadas por acordo n" 28/452 da Xunta de Coberno Local celebrada
en sesión ordinaria do dia 17 /07 /2019, RESOLVE:

Pr¡me¡ro.- Convocar o proceso selectivo para o acceso en propiedade a unha praza de Of¡cial Lector/a
Contador/a pertencente ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda libre (oPE 20,l7),
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 Ofic¡ais da
Prov¡ncia de Lugo, no 099, de data 2 de maio de 2017 e n'274 do29 de novembro de 2018, así como polas
bases específicas aprobadas por acordo no 4/109 da Xunta de Coberno Local deste Concello adoptado na súa
sesión do 3.03.2021, que seguidamente se transcriben:

"lo.- OBXECTO.- Estas bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso
de selección para o acceso, como func¡onario de carreira, a unha praza de OFICIAL LECTOR/A CONTADOR/A do
cadro de persoal func¡onario do Excmo. Conce¡lo de Lugo, en quenda libre, en todo o que non estea previsto nas
.BASES XERAIS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE 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 mod¡f¡cadas
polocitadoórganoenses¡ónsdo18.02.2009,26.-12.2012,23.01.2013, 15.10.2014,22.03.2017 e 31.10.20,l8,
sendo publicadas nos Boletíns Of¡c¡ais da Prov¡nc¡a de Lugo, n' 099, de data 2 de maio de 2017 e no 274 do 29
de novembro de 20] 8.

2O.. CARACTERÍSTICAS OA PRAZA

a) Denom¡nac¡ón da praza: Oficial Lector,/a Contador/a

b) Crupo C (Subgrupo C2)

c) Outras características:
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