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PILAR ROZAS ALONSO, SECRETARIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL DO 
CONCELLO DE MEIRA (LUGO)

CERTIFICO:

Que a Xunta de Goberno Local, na  sesión ordinaria celebrada o dia 6 de agosto de 
2018, adoptou entre outros o seguinte acordo que literalmente se transcribe:

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN EN RÉXIME LABORAL DE UN 
PEÓN  DE  SERVIZOS  MÚLTIPLES  AO  ABEIRO  DO  PROGRAMA  DE 
FOMENTO  DE  EMPREGO,  DO  PLAN  PROVINCIAL  ÚNICO  DE 
COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2018.

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.

Por   acordo  adoptado  pola  Xunta  de  Goberno  Local  en  sesión  ordinaria 
celebrada o día 18 de xuño de 2018, prestouse aprobación ás bases que 
rexerán o proceso selectivo para a contratación en réxime laboral dun peón 
de  Servizos  Múltiples  do  Concello  de  Meira,  polo  sistema  de  concurso 
oposición.

 A  dita  contratación  realizarase  ao  abeiro  do  Programa  de  Fomento  do 
Emprego, de acordo coas bases do convenio formalizado polo concello de 
Meira e a Deputación Provincial de Lugo para a execución de obras, servizos 
e creación de emprego.

As citadas bases foron obxecto de publicación na páxina web e no taboleiro 
de edictos do Concello de Meira, así como na páxina web institucional da 
Deputación Provincial de Lugo, o día 16 de xullo do 2018. 

Logo de transcorrido o prazo de presentación de solicitudes, do 17 ao 26 de 
xullo  de  2018,  non  presentou  solicitude  ningún  candidato,  non  podendo 
cubrirse o posto de peón de servizos múltiples.

2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN AO OBXECTO DA CONVOCATORIA.

Visto o disposto pola normativa de aplicación:

- O previsto no Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo 
que  se  aproba  o  Texto  Refundido  da  Lei  do  Estatuto  Básico  do 
Empregado Público.

- Así mesmo, e nos aspectos non derrogados expresamente que non se 
opoñan ao disposto no TRLEBEP, tamén será de aplicación:

 Lei 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma para a 
Función Pública.
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 Lei  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  das  Bases  de  Réxime 
Local.

 Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se 
aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en 
materia de Réxime Local.

 Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aproba o regulamento 
xeral de ingreso na Administración.

 Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se 
aproba o Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores.

 Lei 5/1997, de 22 de xullo, reguladora da Administración Local 
de Galicia.

 Lei 2/2015 de 29 de abril de Emprego Público de Galicia.

Tendo en conta que as circunstancias que motivaron a convocatoria referida 
seguen vixentes  e  que  subsiste  a  necesidade  de  contar  cun  traballador 
municipal que asuma funcións de peón de Servizos Múltiples.

Tomando  en  consideración  todo  o  anteriormente  exposto,  a  Xunta  de 
Goberno  Local,  por  unanimidade dos  membros  presentes,  e  en  votación 
ordinaria, 
ACORDA:

Primeiro  - Volver  a  convocar  un  proceso  selectivo  para  a  contratación 
laboral temporal dun  “Peón de Servizos Múltiples” para o Concello de Meira, 
ao abeiro do programa de fomento de Emprego do Plan Único, e abrir o 
prazo de presentación de instancias de 10 días naturais  a contar dende a 
publicación do presente acordo desta nova convocatoria, na páxina web e 
taboleiro de edictos do Concello, así como na páxina web institucional da 
Deputación Provincial de Lugo, dende o 8 ao 17 de agosto de 2018.

Segundo - Establecer que as bases que rexerán o procedemento  selectivo, 
para a selección dun peón de Servizos Múltiples, para prestar servizos como 
persoal laboral temporal do Concello de Meira ao abeiro do Programa de 
Fomento do Emprego, son as xa publicadas na páxina web do Concello de 
Meira o  16 de xullo de 2018 para a anterior convocatoria de selección 
deste mesmo emprego.

E para que así conste e surta os efectos oportunos, expido a presente certificación, coa 
salvidade prevista no artigo 206 do Regulamento de Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico das Entidades Locais, de orde e co Visto e Prace do Señor Alcalde, 
que firmo en Meira a 6 de agosto de 2018

Visto e prace
             O alcalde
Antonio de Dios Álvarez
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