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DECRETO NÚMERO 18010905 DO 27/12/2018
Ilmo. Sr. Don XOSE DANIEL PIÑEIRO VILLARES, Tte. de Alcalde Delegado da
Área de Desenvolvemento Sostible e Persoal do Excmo. Concello de Lugo.
Visto que polo Decreto número 17007052, de 3 de agosto de 2017, se
resolveu convocar o proceso selectivo mediante o sistema de concurso-oposición,
para o acceso en propiedade a unha praza de Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola,
pertencente ó cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda de
promoción interna, o cal foi publicado no “Boletín Oficial da Provincia de Lugo”,
núm. 189, de 18 de agosto de 2017.
Dito Decreto foi rectificado polo Decreto n.º 17007901, de 12 de setembro
de 2017, publicado no «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 221, de 25
de setembro de 2017.
De igual xeito foi publicado extracto de dita convocatoria no “Diario Oficial de
Galicia” núm. 230, de 4 de decembro de 2017 e anuncio no “Boletín Oficial do
Estado” núm 9, de 10 de xaneiro de 2018.
Vista a acta do Tribunal cualificador, de data 12 de decembro de 2018,
relativa á resolución do mencionado proceso selectivo, na que acorda proponer o
acceso en propiedade da praza de Enxeñeiro Técnico Agrícola, Grupo de Titulación
A, Subgrupo A2, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnico Medio, pertencente ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de
Lugo, a don Marcos López Fernández, que obtivo unha puntuación total no referido
proceso selectivo de 18,74 puntos.
Esta Concellería, en virtude das atribucións conferidas á Alcaldía polo artigo
124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime Local e tendo en
conta o Decreto número 16005312, ditado o 5-07-2016, modificado polo Decreto
número 18003431 do 26-04-2018, RESOLVE:
Primeiro.- Facer pública a relación do aspirante aprobado así como a
puntuación obtida no referido procedemento selectivo, de conformidade coa base
décimo oitava das Bases Xerais para o acceso en propiedade a prazas
pertencentes ó cadro de persoal de funcionarios e de persoal laboral do Excmo.
Concello de Lugo en quenda de promoción interna, aprobadas pola Xunta de
Goberno Local o día 2 de xuño de 2010 e modificadas polo citado o 22 de
decembro de 2010 e 15 de outubro de 2014 (BOP de Lugo do 7.11.2014):
-

1 PRAZA DE ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA
D. MARCOS LÓPEZ FERNÁNDEZ (18,74 Puntos)
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Segundo.- O opositor aprobado, de conformidade coa base décimo novena
das Bases Xerais referidas, deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello ou na
forma establecida no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas (coa excepción establecida na
súa disposición final sétima), os seguintes documentos acreditativos das condicións
de capacidade e demais requisitos esixidos na convocatoria:
a) Declaración xurada de non estar separado do servizo das administracións
públicas e non estar incurso en ningún punto das causas de incapacidade ou
incompatibilidade determinadas na lexislación vixente.
b) Certificado que acredite non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o
normal exercicio da función.
c) Dúas fotografías tamaño carné.
d) Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social (no caso de ter estado de alta).
Quen tivese xa a condición de funcionario público estará exento de xustificar as
condicións e os requisitos acreditados para obter o seu anterior nomeamento, e
deberá presentar soamente unha certificación que acredite a súa condición de
funcionario e demais circunstancias que constan no seu expediente persoal e a
xustificación dos requisitos específicos esixidos para o acceso.
Os/as aspirantes aprobados que, dentro do prazo indicado, agás casos de forza
maior, non presentasen a documentación esixida ou dela se deducise que carecen
dos requisitos esixidos nas correspondentes convocatorias, non poderán ser
nomeados, e quedarán anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo da
responsabilidade en que puidesen incorrer por falsidade na súa instancia.
Terceiro.- Procédase a súa publicación na forma legalmente establecida,
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 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 resolución.
- Recurso contencioso administrativo, nun prazo de DOUS MESES,
contados a partir do día seguinte á publicación 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.
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