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C

PIJBLICACION DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 8 DE FEBREIRO DE 2019 POLO QUE SE
APROBA A CONVOCATORIA QUE REXERA 0 PROCESO SELECTIVO PARA AMPLIAR A VIXENTE LISTAXE DE
EMPREGO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o dIa 8 de febreiro de
201 9, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

"Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado de Goberno Interior, Asuntos Xerais e Formación, do seguinte

teor:

Obxecto da convocatoria.

o obxecto desta convocatoria é a de realizar un proceso selectivo, mediante o sistema de concurso- oposición,
para ampliar unha listaxe de emprego temporal, para atender as necesiclacles urxentes de incorporación de

efectivos da categorla de aclministrativo/a, nas circunstancias recollidas no artigo 10. 1 do EBEP;- ou no seu caso
no artigo 15 do Estatuto dos Traballadores.
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Estando vixente unha Listaxe de Emprego Temporal desta categorIa de administrativo/a, é necesario realizar
este proceso selectivo para a süa ampliación xa que Os efectivos que a integran non están dispoñibles para
incorporarse, en caso de chamamento para o seu nomeamento interino ou contratación temporal, ao atoparse
prestando servizos neste momento.

A necesidade de ampliación da dita Listaxe yen xustificada pola inminente execución dun Programa Temporal de
"Posta en marcha dos centros de atención a persoas ma/ores dentro da relación interadministrativa de
cooperación e a prestación cornpartida de servizos socials nos centros de atención a persoas rnaiores'ç no marco
das relacións de cooperación acordadas entre Deputación provincial e Concellos da Provincia de Lugo nos que
estdn asentados as ditos centros.

A rede de centros, incUrsos nese acordo de cooperación interadministrativa, cuxa pasta en funcionamento se
efectuarO ao longo dos próxirnos meses, estãn nos concellos de Trabada, Pol, A Fonsagrada, Ribas de Si!,
Pedraf/ta do Cebreiro, Ribadeo, Becerreth, A Pontenova, Pobra de Brollón, Folgoso de Caurel, PortomarIn e
Gu!tiriz; estando o seu desenvolvernento en clistintas fases de execución.

A posta en funcionamento dalgán destes centros será inminente polo que se precisan de efectivos da categorfa
de administrativo/a para garantir que a xest/ón deste proceso se realiza conforme as condicións e requirimentos
establecidos nos convenios de cooperación asinados entre a Deputación e cada un dos concellos referidos.
En consecuencia a persoal que resulte seleccionado para integrar a devandita Listaxe de Emprego Temporal serd
chamado para prestar servizos en caiquera dos referidos centros de atención a persoas ma/ores dos Conceilos
enumerados, a medida que sexa necesaria a süa incorporaciOn para o desempeno das funcions que ten atribuIdo
esta clase cle persoal dentro das respectivas estruturas.

Igualmente a dito tipo de persoal que integre a Listaxe que se constitáa tamén poderd ser chamado para prestar
servizos na Deputación Provincial de Lugo, nas distintas Unic/ades e Servizos nos que sexa preciso, calquera que
sexa a sáa ubicaciôn xeogrdf/ca dentro da provincia, conforme as cond/ciôns que se sinalan, de necesidade e
urxencia, na lexislación vixente de aplicación a estas situacións.

Normat/va de aplicacion ao obxecto da convocatoria.

Visto o disposto pola normativa de aplicaciOn:

- Artigo 10. 1 do RD 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refund/do da Lei do Estatuto Bdsico do
Empregaclo Páblico, polo que se establece que "son funcionarios interinos Os que, por razóns expresamente

xustificadas de necesidade e urxencia, son norneados para a desempeño de func/óns prop/as de funcionarios de
carre/ra, cando se dea algunha das seguintes circunstancias:

a) A existencia de prazas vacantes cando non sexa pos/ble a sáa cobertura por funcionarios de carreira.

b) A substitución transitoria dos titulares.

c) A execuciOn de programas de carOcter temporal.

d) 0 exceso ou acumulaciôn de tarefas par prazo max/mo de se/s meses, dentro dun perIodo de doce meses.

- Artigo 15 do Real Decreto Lex/slativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refund/do da Lel do
Estatuto dos Traballadores, sobre contratación de persoal laboral temporal.

- Art/go 79.Dous da Lei 6/20 18, de 3 de xullo, de 0rzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, es/xe que: "non
se procederá a contratación de persoal temporal, n/n ao nomeamento de persoal estatutario temporal ou de
funcionarios interinos agds en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e /naprazables". 8
= Art/go 55. 1 do RD 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba a Texto Refund/do do Lei do Estatuto Bdsico do
Empregado Páblico que s/na/a que "todos os cidadáns teñen dereito ao acceso ao emprego pablico de acordo cos
principios constitucionais de igualdade, mér/to e capacidade, e de acordo Co previsto no presente Estatuto e no
resto do ordenamento xurIdico'
- Art/go 55.2 do RD 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refund/do da Lei do Estatuto Bthsico do
Empregado Püblico que preceptaa que "as Administracións Püb!icas, entidades e organismos a que se ref/re a
artigo 2 do presente Estatuto seleccionardn aa seu persoal funcionario e laboral med/ante procedementos nos
que se garantan as pr/nc/p/os constitucionais antes expresados, asI coma os establecidos a cant/nuación:

a) Pub//code das Convocator/as e das süas bases.

b) Transparencia. C) prosente docurionto etn',.
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- Artigo 61. 1 do RD 5/2075, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado Pdblico, que dispón que "Os procesos selectivos terdn cardcter aberto e garantirdn a libre
concorrencia, sen prexuIzo do estabiecido para a promoción interna e 'das medidas de discriminación positiva
previstas neste Estatuto".
- Artigo 27 e 35 do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento xeral de ingreso
do persoal ao servizo cia Administraciôn Xeral do Estado e de provision de postos de traballo e promociôn
profesional dos funcionarios civis cia Administración Xeral do Estado, sobre a seiección e nomeamento dos
funcionarios interinos e contratación de persoal laboral temporal.

Listaxe de emprego temporal de administratIvo/a conformada por aspirantes que participaron en procesos
selectivos.

Nestes momentos a vixente Listaxe de Emprego Temporal das categorIa de administrativo/a non conta con
efectivos clisponibles ao obxecto de poder atender as necesidades de cubrir provisionalmente o dito tipo de
prazas/postos/empregos, xa que os seus integrantes atópanse prestando servizos, polo que resulta necesario a
saa ampl!ación para atender as necesidades que se poiclan producir conforme Os previsiOns sinaladas
anteriormente.

Proposta de acordo.

Considerando que se ten constatado que existe na Entidade a necesidade de contar cunha listaxe de emprego
temporal de Administrativo/a, para poder xestionar axilmente a incorporaciOn de efectivos desta categorla
cando sexa precisa e estea xustificada a sáa incorporación conforme Os esixencias da normativa vixente, en
particular as referidas no artigo 19.Dous da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o
ano 2018; en uso das facultades que lie confire 0 Xunta de Goberno a normativa legal e regulamentaria
aplicable, propono 0 Xunta de Goberno a adopciOn do seguinte,

Acordo:

1 0 Aprobar que as Bases EspecIficas que rexerOn o procedemento selectivo, mediante o sistema de concurso -

oposición libre, para a ampiiación da listaxe de emprego temporal de administrativ% para xestionar de xeito
dxii as necesidades deste tipo de persoal e poder efectuar nomearnentos de persoal funcionario/a interino/a.
polas causas reguladas no art. 10. 1 da Lei do Estatuto BOsico do Empregado POblico (ou no sea caso polo artigo
75 do Estatuto dos Traballadores) serOn as que foron aprobadas por esta Xunta de Goberno, en sesión celebrada
o 04 de maio de 2018; e publicadas no BOP n° 707, do venres 11 de maio de 2018.

Con respecto Os Bases Xerais que rexerdn neste prOcedemento selectivo estarase Os aprobadas por acordo da
Xunta de Goberno, na sOa sesiôn do dIa 04 de decembro cle 2015; e publicadas no BOP no 289 de data 17 de
decembro do 2015.

2°.- Convocar publicamente a quen desexe participar nestas probas selectivas, para ampliar os efectivos da
Listaxe cle emprego temporal cle administrativo/a.

3°.- Ordenar que se realicen cantos trdmites sexan necesarios para desenvoiver este procedemento selecrivo"

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobaciOn ci proposta presentada e
anteriormente transcrita."

o que se da publicidade en cumprimento do art. 45 da Lel 39/201 5, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Comün das Administracións Pblicas, coa indicación de que a presente acordo pon fin a via
administrativa polo que contra este cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante a Xunta de
Goberno no prazo dun mes contado a partir do dIa seguinte a publicación do presente Acordo ou recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses e
na forma prevista na lexislación reguladora da devandita xurisdición, sen prexuizo de que poida interpoñer
caiquera outro que estime procedente.

Pazo Provincial, 1 3 de febreiro de 201 9.- A SECRETARIA XERAL, Maria Esther Alvarez Martinez.
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