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Se ó term¡no do período de exposición ó públ¡co non se presentaran reclamacións, considerarase definit¡vamente
aprobado, ¡nseríndose, anuncio de aprobación def¡nitiva resumido por Capítulos no Boletín Ofic¡al da provincia,
segundo establece o artigo 169.3 do c¡tado Real Decreto Lexislativo.

Foz, 2 de decembro de 2022.- O Alcalde, Francisco Cajoto Caserío.

R.3s58

LUGO

Anuncio

Aprobado inicialmente polo excelentisimo Concello Pleno, na ses¡ón ord¡naria celebrada o 24 de novembrode 2022
(acordo número 5/157),o exped¡ente de suplemento de créd¡to/crédito extraordinario número 4/2022, exponse
ao público polo prazo de quince días hábiles aos efectos de reclamacións, de conformidade co ariigo 169 do Real
decreto lex¡slat¡vo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladorá das facendas
¡ocais.

Os..interesados lexit¡mados, segundo o artigo 170 do mencionado Texto refundido, e conforme as causas que
indica o parágrafo 2) do mesmo artigo, poderán presentar reclamac¡óns a part¡r da data de inserc¡ón deste anunc¡o
no Bo¡etín Of¡cial da Prov¡ncia e durante o período de expos¡ción pública. Se durante o citado período non se
presentasen alegacións, o expediente considerarase defin¡tivamente aprobado.

Lugo, 25 de novembro de 2022.- A alcaldesa, Lara l\¡éndez López.

R. 3491

Anunc¡o
DECRETO N" I l53t/2o22 do28/'n/ZOZZ
Ilma. 5ra. DONA MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, Tta. de Alcaldesa-Delegada da Área de Gobernanza:
Economía e Recursos Humanos do Excmo. Concello de Lugo.

lnstruído o expediente relativo ao proceso selectivo para o acceso en propiedade a tres prazas de Técnico/a de
xestión pertencentes ao cadro de persoal func¡onar¡o do Excmo. Concello de Lugo, quenda promoción ¡nterna(dúas incluídas na OEP 2Ol7 e unha incluída na OEp 202O) e tendo en conta os segujntes
ANTECEDENTES DE FEITO

- Acordo l/805 da Xunta de Goberno Local adoptado na ses¡ón extraord¡naria celebrada o 28 de decembro de
2017, de aprobación da oferta de Emprego Público correspondente ao ano 2ol7 e no su anexo, figura entre
outras, a seguintes prazas:

3 TECNICO/A MEDIO XESTION Subgrupo 42 escala administración xeral quenda de promoción interna
- Acordo 9/286 da Xunta de Coberno Local adoptado na ses¡ón ordinaria celebrada o día 8 de xullo de 2020, deaprobación da oferta de Emprego Público correspondente ao ano 202o e no s, un"rá, ti!ura entie outras, a
seguinte praza:

1 TECNICO/A MEDIO XESTION Subgrupo 42 escala admin¡stración xeral quenda de promoc¡ón interna
- Acordo I01299 da xunta de Coberno Local do Excmo. Concello de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o día I gde ma¡o de 2 02 I de APROBACIóN DAs BASES ESpEcíFtcAs pARA o ACcEso EN pRoptEDADE A cATRo iRAZAS DETÉcNlcA/o MEDIA/o DE xEsrtóN pERTENcENTEs Ao cADRo DE pERsoAL FUNcroNARro Do ExcMo. coNcELLo
DE LUCo, QUENDA DE PRol\4oclóN INTERNA crREs rNcLUÍDAs NA oEp 2ol7 E uNHA rñc1üíótNÁ oÉp zozol
- Decreto no 11377/2021 do 22/12./2021 .polo que se convoca o proceso selectivo para o acceso en propiedade
catro prazas de TEcNrco/A MEDro xEsroN do cadro de persoal funcionario do Erc;;. ¿";¿;ú;Je luio, qr.naupromoc¡ón ¡nterna (fREs tNcLUiDAs NA oEp 2ot 7 E UNHÁ TNCLUÍDA NA OEp 2O2O).

- Acordo 1'l /252 da xunta de Goberno Local do 4-5-2022 de ApRoBACtóN DA oFERTA DE EM pREco púBltco Doqo!g-E!!o DE LUGO, LEt20/2021 DE EsrABlLlzActóN DE EMpREcó TEMpoRAL (Bop Luso n¡r. I ióá" i+ ¿e ma¡ode 2022) no que entre outros puntos acórdase:

9-"'Iil:.,1 :l:.!" parciarmente, a oferta de e_mprego púbrico do conceflo de Lugo correspondente á anuaridadeoe ¿u r/ .(unna.praza de acceso por promoción interna Técn¡co/a Med¡o Xestión) e desistir do proceso select¡voconvocado de dunha praza de acceso por promoción interna Técnico/a r¡e¿¡o xeitron ióii 2ói á 
-----

- Acordo da Xunta de Goberno Local 6/299 en ses¡ón ord¡naria do l -6-2022.de MODtF|CAC|óN DO ACoRDo I O/299DA XUNTA DE coBERNo LocAL Do ExcMo. coNcELLo DE LUco, ¡Ñ sesto¡t oRDtNARtA CELEBRADA o DiA l9 DEMAlo DE 2021 DE APROBACIóN DAs BAsEs ESPEcÍFtcAs pARA ó AccESo EN pRoptEDAóa Á ¿Árno pnqzes or
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TÉCNICA/o MEDIA/o DE XESTIÓN PERTENCENTES Ao CADRO DE PERSOAL FUNCIoNARIO DO EXCMO. CONCELLO
DE LUCO, QUENDA DE PROI\4OCIÓN INTERNA CIRES INCLUíDAS NA OEP 2O'I7 E UNHA INCLUfDA NA OEP 2020.)

- Decreto No: 7528/2022 do 21 de xullo de 2022 que modifica o Decreto no 11377/2021 do 22 de decembro de
2021 no seu apartado prime¡ro e convocando o proceso selectivo para o acceso en propiedade tres prazas de
TECNICO/A MEDIO XESTION do cadro de persoal func¡onario do Excmo. Concello de Lugo, quenda promoción
interna (DÚAS INCLUíDAS NA OEP 20I7 E UNHA INCLUÍDA NA OEP 2O2O), que se rexerá polas BASES ESPECÍFICAS
aprobadas pola xunta de Coberno Local do Concello de Lugo, na sesión ordinar¡a celebrada o l9 de maio de 2021
e modificadas na ses¡ón ordinaria do I de xuño de 2022.

- No «Boletín Ofic¡al de la Provincia de Lugo» número299, do 3'l de decembro de 2021, con rectificación no
número 174, do I de agosto de 2022, publicáronse íntegramente as bases que rixen d¡ta convocatoria, extracto
do mesmo no «D¡ario Ofic¡al de la Calicia» número 50, do l4 de marzo de 2022, con rect¡f¡cación no número I 8l ,

de 22 de setembro de 2022 e publicac¡ón no BOE número 237 do 3 de outubro de 2022.

- Con data do 03 de novembro do 2022 rematou o prazo de presentación de solic¡tudes.

- Acordo 8/621 da Xunta de coberno Local, de data 26 de outubro de 2022, de designación dos membros do
tribunal cualificador doproceso selectivo para o acceso €n 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.

- Decreto No: 
,]0689/2022 do 7/11/20?2 polo que se resolveu aprobar a lista provis¡onal de admitidos/as e

excluídos/as (con indicación do motivo de exclusión) no proceso selectivo convocado polo Decreto No:7528/2022
do 2l de xullo de 2022 que modifica o Decreto No 11377/2021 do 22 de decembro de 202'l para o acceso a tres
prazas de TECNICO/A l\4ED|O XESTION do cadro de persoal funcionario do Excmo. concello de Lugo, quenda
promoción ¡nterna (DúAS tNcLUiDAs NA OEP 2Ol7 E UNHA INCLUfDA NA oEP 2020). Dito Decreto foi publicado
no «Boletín Of¡cial de la Prov¡ncia de Lugo» número 258, do I I de novembro de 2022.

- con data do 25 de novembro de 2022 rematou o prazo de presentación de enmendas.

- Proposta do Xefe do Servizo de Persoal de data 28 de novembro de 2022.

FUNDAMENTOS XURf DICOS

Prime¡ro.- 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 EXCMO. CONCELLO DE LUGO EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, (no BOP de Lugo do ',|5 de
febreiro de 2Ol9 foi publicada unha modificación de ditas bases xera¡s) figurando na súa base UNDECIMA.- LISTA
DE ADIVITIDOS, DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN DAS PROBAS, O SEgUiNtE:

"Rematado o prazo de presentación de instancias, e logo de informe prev¡o do Servizo de Persoal acerca da
antigüidade do aspirante ó servizo do Concello, da súa condición de funcionario ou persoal laboral, da súa
pertenza ós corpos, escalas ou grupos de titulación esixidos para optar á quenda de promoc¡ón interna e dema¡s
circunstanc¡as que constan no seu expediente persoal, se é o caso, verbo da xustificación dos requ¡sitos
específicos esix¡dos para o acceso, así como para a valoración da antigü¡dade na fase de concurso; a Alcaldía ou
Concelleiro Delegado, se é o caso, ditará resolución pola que se declarará aprobada a lista de admitidos e

excluídos, con ind¡cación do motivo de exclus¡ón, e sinalarase un prazo de dez días hábiles para emendas, de

acordo co artigo 7l da Lei 30/,l992, do 26 de novembro.

A data, hora e lugar de celebración dos exerc¡cios, poderá publicarse conxunta ou separadamente coa lista
provis¡onal de admit¡dos e excluídos.

Estas resoluc¡óns deberán ser publ¡cadas no BOP de Lugo.

Os sucesivos anuncios publ¡caranse no Taboleiro de Anuncios do Concello e nos locais onde se celebrou a proba

anterior."

Seoundo.- A Xunta de Coberno Local na sesión ordinar¡a celebrada o 9 de outubro de 2019 adoptou a acordo
I07628 APROBACIÓN DE INSTRUCIÓN PARA O FUNCIONAMENTO E ACTUACIÓN DOS ÓRCANOS DE SELECCIÓN DO

EX¿MO. CONCELLO DE LUGO, figurando no seu ARTICO 4. NOMEAI\4ENTO E REQUISITOS DE COMPOSICIÓN, punto
3. "A compos¡ción nom¡nal do órgano de Selección publicarase xunto coa lista provisional de adm¡tidos e

excluídos."

Terceiro.- No prazo de presentación de enmendas foi recibida solic¡tude de subsanación presentada por dona Eva

María Seoane Cazón aportando a documentac¡ón requerida

Tendo en conta a proposta do Xefe de Servizo de Persoal de data 28 de novembro de 2022 e en base ás atr¡buc¡óns
reservadas por acordo no 28/452 da Xunta de Coberno Local celebrada en sesión ord¡nar¡a do día 17/07/2019, a

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

pr¡me¡ro.- Aprobar a lista defin¡t¡va de admitidos,/as e excluídos/as (con ¡ndicación do motivo de exclusión) no
proceso select¡vo convocado polo Decreto Not 7528/2022 do 2l de xullo de 2022 que modifica o Decreto no

11377/2021 do 22 de decembro de 2021 para o acceso a tres prazas de TECNICO/A MEDIO XESTION do cadro de

persoál funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda promoción interna (DÚAS INCLUfDAS NA OEP 2017 E

UNHA INCLUfDA NA OEP 2020), que a continuac¡ón se indica:
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ADMTTTDOS/AS:

Apelidos e nome DNI

MARTÍNEZ DABLANCA, ANA ISABEL

MEILAN FERNÁNDEZ, I\,1A DE LAS NIEVES

POMBO CALLECO, NURIA

SANTIACO VAZQUEZ, JU LIA

SEOANE CAZÓN, EVA MA

Anuncio

llma' sra' DoNA MERcEDEs PAULA ALVARELLos FoNDo, Tta. de Alcaldesa-Delegada da Área de Gobernanza:Economía e Recursos Humanos ¿" ei.'','". é.i-.elÉ;-.í,j;;. ". '
Yf_tg que a Xunta de Goberno Loc

ari'¿,r¿m::;*i,*[-"ttflíi'rf*'fd-',trisnr#2ffÉrlfi$mi];i3ig¡ór,"JiTB!l8:
De acordo co disposto nos art¡oo§90e-9t da Lei 2./2015, dez9 de abrir, gu !TOr..go púbrico de car¡cia, asi como,

:ffi :i,:{idi"+:[:"###,",,,}#.:"#í,.,}":"hff ¡",i¡;ixiinl¿*u{#[itrt_x.",.i*:t,:,*:

EXCLUTDOS/AS:

Ningún.

Segundo.- F¡xar a data, hora e lugar de constitución do tribunal e valoración de méritos do seguinte xeito:

Data: l2 de decembro de 2022.

Hora: l4:30 horas.

Lugar: A sesión celebrarase de xeito telemático.

Terceiro.- F¡xar a data, hora e lugar de realización do primeiro exercicio (test) do seguinte xeito:

Data: l9 de decembro de 2022

Hora: 16:00 horas.

Lugar: Edificio mun¡c¡pal de novas tecnoloxías sito na praza Anxo Fernández Cómez s/n.

O Tribunal reun¡rase ás 9:00 horas na Secretaría do Concello de Lugo.

As/os asp¡rantes deberán ir provistos de DNI ou documento f¡dedigno acred¡tativo da súa ¡dent¡dade.

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 ¡nterpoñer os seguintes recursos:

- Recurso potestat¡vo de repos¡ción previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de I de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Adm¡nistracións Públicas, ante o mesmo órgano que ditou o acto no
prazo DUN MES, contado dende o día seguinte á publicación desta notificación.

- Recurso contenc¡oso administrativo, nun prazo de DOUS MESES, contados a partir do día seguinte á notif¡cac¡ón
da presente resolución, ante o Xulgado do Contencioso Administrat¡vo de Lugo (artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/i 998,
de I3 de xullo, reguladora da xur¡sd¡cc¡ón Conte n cioso-Ad m¡n istrativa), segundo a redacc¡óñ dada pola
disposición adicional décimo cuarta da Le¡ Orgánica l9l2003 de 23 de decembro, de mod¡ficac¡ón da Le¡ Orgánica
6/1985, do 1 de xullo, do PoderXud¡cial.

Todo ¡sto sen prexuízo de que poida ¡nterpoñer calquera outro recurso que estime conven¡ente.

Lugo, 28 de novembro de 2022.

R.3492

DECRETO No: | | 648/2022 DO 30/tt /2022


