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Anuncio

ANUNCIO APERTURA DUN NOVO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS NO PROCESO SELECTIVO PARA
CUBRIR UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A SUPERIOR FORESTAL DO CADRO DE PERSOAL DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LUGO, RESERVADA A PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL (ACORDÓ XUNTA GOBERNÓ
05. 11.2021)

A Xunta de Gobernó da Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o día 1 3 de agosto de 2021,
adoptou, entre outros, o acordó de aprobar a convocatoria e as bases xerais e especificas para cubrir, mediante o
sistema de concurso-oposición a praza do seu cadro de persoal, denominada Técnico/a Superior forestal,
reservada á promoción interna vertical, clasificada dentro da escala de administración especial, subescala técnica
, Técnico/a Superior, grupo A - subgrupo Al; praza que está vacante e dotada, co no 906, asociada ao posto
denominado Técnico/a Superior Forestal.

A convocatoria e as bases específicas publicáronse no BOP núm. 193, do 23. 08. 2021 e remite as bases xerais
publicadas no BOP núm. 089, do 20. 04. 2020

O prazo de presentación de solicitudes abriuse o día 28. 09. 2021 e rematou o 18. 10. 2021

Contra as bases específicas foi formulado recurso de reposición, que tivo entrada no rexistro electrónico común,
o 05. 10.2021; no que o organismo recorrinte, Colexio Oficial de Enxeñeiros de Montes formula a solicitude de
que se declare a ¡legalidade do título esixido na base específica 4 da convocatoria, isto é Graduado en Enxeñería
forestal ou equivalente e se modifique a convocatoria, esixindo como título o anterior de Enxeñeiro de Montes ou
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o actual de Máster en Enxeñería de Montes; e de que ao amparo do artigo 11 7 da Lei 39/201 5, de 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, se acorde a suspensión da convocatoria.

En relación con este recurso a Xunta de Gobernó en sesión ordinaria celebrada o día 05. 11. 2021, adoptou, entre
outros, os seguintes acardos:

"7°- Estimar as alegacións formuladas, no sentido de incorporaf ao texto da Base 4a, como requisito de titulación,
a de estar en posesión do título universitario de Enxeñería de Montes e/ou Másteir en Enxeñería de Montes, a efectos
de poder participar no procedemento selectivo para prover, polo sistema de concurso- oposición, a praza da
duenda de promoción interna denominada Técnico/a Superior Forestal e pertencente á Escala de Administración
Especial. Suhescala Técnica, Técnico Supenor, Grupo A, Subgrupo A1.

2°. - Retfotraer o expediente do referido procedemento selectivo ao momento da convocatoria, publicando a
modificación da citada Base 4a e abrindo un novo prazo de presentación de solicitudes de participación, conforme
ao recollído ñas Bases Xerais publicadas no BOP no 089, do luns, 20 de abril do 2020, prazo que se iniciará ao
días seguime cía publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

3°. - Desestimar a solicitude de suspensión da execución do acordó de convocatoria e. aprobación das bases do
referido proceso selectivo, ao terse resolto definitivamente o recurso de reposición interposto polo Colexio Oficial
de Enyeñeiros de Montes; e , en todo caso, por considerar que non se produce ningunha das causas as que fai
referencia o artigo 117 da Leí 39/2015, de 1 de outubro, do Pt-ocedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas."

Como consecuencia:

1° Modifícase a base específica 4 publicada no BOP núm. 1 93, do 23.08.2021 (Requisitos específicos das persoas
aspirantes) do seguinte xeito:

Onde di:

"Como complemento a base xeral 5. a), as perseas aspirantes deberán estar en posesión do título de Craduado en
Enxeñería Forestal ou ecjuivalente e. posuír unha amigüidade de, cando menos, dous anos de servizo activo como
funcionario de carreira, na escala de administración especial, subescala técnica, técnico/a medio/a, prazas de
enxeñeiro/a técnico/a de forestal.

Debe dicir:

Como complemento a base xeral 5.a), as persoas aspirantes deberán estar en posesión do título de Graduado en
Enxeñería Forestal, Enxeñería de Montes e/ou o de Máster Oficial en Enxeñería de Montes ou equivalentes e
posuír unha antigüidade de, cando menos, dous anos de servizo activo como funcionario de carreira, na escala de
administración especial, subescala técnica, técnico/a medio/a .

2° Abrir un novo prazo de presentación de solicitudes, polo período de 20 días naturais contados a partir do día
seguinte ao da publicación do extracto deste anuncio no Boletín Oficial do Estado tal e como se sinala ñas bases
xerais (BOP núm. 089, do 20. 04. 2020).

Neste sentido infórmase que as solicitudes presentadas no prazo anterior (do 28.09.2021 ao 18. 10.2021) non
serán tidas en conta, arquivándose sen máis trámite, polo que as perseas aspirantes que desexen participan
deberán presentar unha nova solicitude.

Contra este anuncio, as persoas interesadas pederán interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición, diante da Xunta de Gobernó no prazo dun mes a partir do día seguinte o da publicación deste
anuncio no BOP ou ben recurso contencioso - administrativo diante do Xulgado Contencioso - Administrativo
de Lugo no prazo de dous meses dende o día seguirte á citada publicación, sen prexuízo de que se interpoña
calquera outra que se estime oportuno.

i, 1 2 de xaneiro de 2022. - A SECRETARIA XERAL, María Esther Alvarez Martínez.
R. 0038
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