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EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO

SERVIZO DE RECURSOS HUMANOS

Anuncio

PUBLICACION DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO DO 12.03.2021
POLO QUE APROBAN AS BASES XERAIS QUE REGULAN OS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOQUE A
DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO PARA CUBRIR PRAZAS VACANTES DO CADRO DE PERSOAL
FUNCIONARIO OU LABORAL FIXO, INCLUIDAS NAS OFERTAS DE EMPREGO, ACCESO LIBRE (COTA XERAL OU
COTA DISCAPACITADOS)

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o dIa 1 2 de marzo de 2021
adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

"Logo de ver a proposta do Sra. Deputada Delegada da Area de Réxime Interior, Promoción do Territorio e
Turismo, do soguinte teor:

"Med/ante Acordo a'a Xunta do Goberno, do 27 de setembro de 2017 (BOP nOm. 241 de 20 do outubro de 2017)
aprobdronse as Bases Xorais quo rexeron os procesos selectivos para provistar as prazas do persoal funcionario
e laboral fixo desta Deputación Provincial, incluldas nas correspondontes Ofertas de Emprego Piblico.

A implementacibn da administraciôn electron/ca, dorivada da vixoncia c/a Lei 39/2015, de 1 do outubro, do
Procedemento Administrativo ComOn das AdministraciOns POblicas, e outras circunstancias sobrevidas no tempo
transcorrido donde a aprobación das ditas Bases Xerais, fan necesario un/ia actualizaciOn das mosnias e a
introduciOn de cam bios na sOa configuraciOn yespecto ci articu/aciOn dos trcimites a realizar co obxectivo de
facilitar as persoas interesadas a participaciOn nos procesos selectivos e que poidan relacionarse con esta
AdministraciOn por medios electrOnicos.

Vistas as necesidades dos Servizos; estando pondontes do tramitación os procesos selectivos po/os que se
provistardn as cliforontes prazas vacantes incluidas nas correspondentes Ofertas de Emprego PObuico dosta
DoputaciOn provincial; considerando o establecido nas 509 uintes normas:

Art/go 55. 1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, polo que so aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Bcisico
do Empregado POblico: "Todos os cidaddns tenon dereito ao acceso ao emprego pOblico de acordo cog principios
cons titucionais de igualdade, mcirito e capacidade, e do acordo co provisto no presente estatuto o no resto do
ordenamento xurIdico".

Artigo 55.2 do Real Decreto Loxislativo 5/2015, polo que so aproba o Texto Refundido c/a Lei do Estatuto BOsico
do Empregado Ptiblico: "As Administracións POblicas, entia'ades e organismos a que se yefire o artigo 2 do
presente Estatuto seleccionarcin ao seu persoal funcionario e laboral med/ante procedementos nos que so
garantan os principios cons titucionais antes expresados, asI como os establocidos a continuaciOn:

a) Publicidade das convocatorias o das sOas bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidado e profesionalidade dos membros dos Organos do solecciOn.

d) Independoncia e discrecionalidado técnica na actuación dos Organos de seleccibn.

e) AdecuaciOn entre o contido dos procesos selectivos e as funciôns ou tarefas a desenvolvor.

f) Axilidade, son prexuIzo da obxectividado, flog procesos do selecciOn.

Art/go 90,2 da Loi 7/1.985, do 2 do abril, Reguladora das Bases do Rcixime Local: A selecciOn do todo o porsoal,
soxa funcionario ou laboral, dobe realizarso do acordo coa Oferta tie Emprego pOblico, med/ante convocatoria
ptibl/ca o a través do s/stoma do concurso, oposiciOn o concurso - oposiciOn Iibro nos quo so garantan, on todo
caso, os pr/nc/p/os de igualdado, mcir/to e capacidade, asI como o do publicidade".

Artigo 31.2 do Convenio Colectivo Un/co para persoal laboral da DoputaciOn Provincial do Lugo: "Toda solocción
do porsoal laboral fixo deborth realizarse do conform/dade con dicha Oforta (Oferta tie Emprego PUblico),
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niediante convocatoria pcthlica e a craves dos sisternas tie concurso, oposicion ou concurso - oposición nos que se
garanta Os principios tie iguaklade, mérito e capacidade, as! conio o tie publicidade'

Artigo 3 do RD 896/1991, tie 7 tie xuño, polo que se establecen as regras bdsicas e progratnas nilnimos a que
tiebe axustarse o procedemento tie seiección dos funcionarios tie Administraciôn Local: "Bases cia convocatoria. -

Os procedenientos tie selecciôn rexeranse polas bases do convocatoria que aprobe o ôrgano competente do
Corporación para coda unha das escalas, subescalas e clases tie funcionarios".
A vista de todo o sinalado, propono a Xunta de Goberno, que, en uso cbs atribucións que lie confire o artigo 59.5
b) do Regulamento Orgcinico do Deputación Provincial tie Lugo, publicado no BoletIn Oficial cia Provincia n° 202
tie 3 de setembro tie 2020, adopte acordo, aprobando as Bases Xerais polas quo se rexerdn nos procesos
selectivos que convoque a Deputación Provincial tie Lugo para cubrir prazas vacantes do Cadro de Persoal
funcionario ou laboval fixo, inclultias nas correspondentes Ofertas de Emprego Pcthlico, tie acceso libre, incluintio
coca xeral ou coca discapacitatios.

As tieterminaciôns contidas nas Bases Xerais que se aproban a craves deste acortio, complementaranse medicinte
a aprobación das Bases Especificas para catia proceso selectivo que se convoque."

A Xunta tie Goberno, por unanimidade, acortia prestar aprobación ci proposta presentatia e anteriorniente
transcrita."

Contra o presente acordo, que pon fin a via administrativa, poderase interpoñer con carácter potestativo, recurso
de reposición, diante da Xunta de Goberno no prazo dun mes contado a partir do dIa seguinte 0 da publicaciôn
deste acordo no BOP ou ben recurso contencioso -administrativo diante do Xulgado Contencioso - Administrativo
de Lugo no prazo de dous meses contados dende o dIa seguinte da citada publicación sen prexuizo de que se
interpoña caiquera outra que se estime oportuno.

BASES XERAIS QUE REGULAN OS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOQUE A DEPUTACION PROVINCIAL DE
LUGO PARA CLJBRIR PRAZAS VACANTES DO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO OU LABORAL FIXO,
INCLUIDAS NAS OFERTAS DE EMPREGO PUBLICO, ACCESO LIBRE (COTA XERAL OU COTA DISCAPACITADOS)

1. OBXECTO DAS PRESENTES BASES XERAIS

As presences bases xerais tenen por obxecto establecer o procedemento xeral de selecciôn polo que se rexerán
os procesos selectivos para cubrir prazas vacantes do cadro de persoal funcionario e persoal laboral fixo, que se
convoquen na Deputación Provincial de Lugo, dotadas orzamentariamente e incluidas na correspondente Oferta
de Emprego PUblico (OEP), acceso libre (cota xeral ou coca de reserva a persoas con discapacidade)

As bases xerais serán completadas coas bases especificas para acceso as prazas que Se convoquen.

2. NORMAS DE APLICACION
Aos procesos selectivos para cubrir prazas de persoal funcionarlo e persoal laboral incluidas nas
correspondentes ofertas de emprego püblico de acceso libre, seralles de aplicación, ademais das bases xerais e
especIficas da convocatoria, a seguinte normativa:

- Real Decreto 5/201 5, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto 8ásico do
Empregado Piblico (EBEP);

- Real Decreto Lexislativo 2/20 1 5, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto
dos Traballadores (ET);

- A Lel 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL);

- Real Decreto Lexislativo 781/1 986, do 1 8 de abril polo que se aproba o texto refundido das Disposicións legais
vixentes en materia de Réxime Local (TRRL); o

- Lei 30/1 984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función POblica (LMRFP);

- Real Decreto 896/1 991, do 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e programas minimos a que
debe axustarse o proceso de selección do persoal funcionario da Administración Local;

- Lei 2/20 1 5, do 29 de abril, do Emprego Püblico de Galicia;
- Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección de persoal da
Administraciôn da Comunidade Autánoma de Galicia;
- Acordo Marco para o persoal funcionarlo da Deputación Provincial de Lugo (AMU);

- Convenio Colectivo para persoal laboral da Deputación Provincial de Lugo (CCU);

- Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de lngreso do Persoal ao
servizo da Administración Xeral do Estado e Provision de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos
Funcionarios Civis da AdministraciOn Xeral do Estado;
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- Real Decreto 2271 /2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego püblico e a provisián de
postos de traballo das persoas con discapacidade;

- Regulamento polo que se aproba a normativa de acceso, carreira e provision de postos da Entidade (BOP nOm.
226, do 30.09.2006) da Deputación Provincial de Lugo;

- Lei 39/201 5, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo ComOn das AdministraciOns PLblicas (LPACAP);

- Lei 40/20 1 5, do 1 de outubro, de Réxime Xuridico do Sector PUblico (LRXSP);

- Lei Orgánica 3/201 8, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e de garantla dos dereitos dixitais
(LPDCP);

- Orde 1 922/2006, do 9 de xuño, pola que se establecen criterios xerais para adaptación de tempos adicionais
nos procesos selectivos para o acceso ao emprego püblico de persoas con discapacidade.

3. CONVOCATORIA

A Xunta de Goberno, tendo en conta as riecesidades dos servizos, adoptará acordo aprobando as bases xerais e
as bases especificas e a convocatoria dos procedementos selectivos para cubrir as prazas vacantes dos cadros
de persoal funcionario ou persoal laboral fixo da Deputación Provincial de Lugo, incluidas nas ofertas de
emprego pOblico, de acceso libre (cota xeral ou cota de reserva a persoas con discapacidade).

A convocatoria de prazas de persoal funcionario ou persoal laboral, as bases xerais e as bases especIficas,
publicaranse no BoletIn Oficial da Provincia (BOP), na web corporativa da Deputación de Lugo (no apartado
Emprego POblico - RRHH) e no taboleiro de anuncios da Entidade, enviando extracto da convocatoria e das bases
ao Diario Oficial de Galicia (DOG) e ao BoletIn Oficial do Estaclo (BOE).

Cando as bases xerais e/ou especIficas xa estean publicadas no BOP, na convocatoria farase referencia ao
boletin correspondente.

0 nOmero de prazas ofertadas establecerase na convocatoria, determinando as reservadas ao sistema de acceso
xeral e, se é o caso, as que se reservan para ser cubertas por persoas con discapacidade, con grao de minusvalIa
igual ou superior ao 33%.

4. REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES

As persoas aspirantes deberán posuIr os seguintes requisitos na data de remate do prazo de presentacion de
instaricias e conservalos durante o procedemento de selección ata a acordo polo que se resolva o procedemento
selectivo.

O requisito do nivel de idioma galego, ao poder substituirse por unha proba, non é obrigatorio posuilo con
anterioridade a data de remate do prazo de presentaciOn de solicitudes.

As bases especificas, en relaciOn ao sinalado no punto 4.1 g), poderán diferir o cumprimento de algn dos
requisitos especIficos a un momento posterior.

4.1 Requisitos sinalados no Art. 56 do Real Decreto Lexislativo 5/201 5, do 30 de outubro que seguidamente se
sinalan:

a) Ter a nacionalidade espanola sen prexuIzo no disposto no artigo 57 do EBEP:

- Ser cidadán da UniOn Europea ou seu cOnxuxe , sempre que non estean separados/as de dereito, asI como as
seus descendentes e os do/a seu/sia cónxuxe sempre que non estean separados/as de dereito, sexan menores
de vinte e un (21) anos ou maiores dependentes.

- Estar incluido/a no ámbito de aplicaciOn dos Tratados Internacionais celebrado pola UniOn Europea e ratificados
por Espana nos que sexa de aplicación a libre circulación de persoas traballadoras.

b) PosuIr capacidade funcional para o desempeno das tarefas da praza que se convoca

c) Ter cumpridos dezaseis (1 6) anos e non alcanzar a idade de xubilación forzosa

d) Non haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das Administracións
PUblicas ou dos Organos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nm atoparse en situación
de inhabilitaciOn absoluta ou especial para o desempeno de empregos ou cargos püblicos por resolución
xudicial cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario, ou para exercer funciôns similares
as que desempenaban, no seu caso, a persoal laboral, no que fora separado ou inhabilitado. No caso de ser
nacional de outro estado, non atoparse inhabilitado/a ou en situaciOn equivalente nm ter sido sometido/a a
sanciOn disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego
p ü bl ico.

e) Posuir a titulaciOn acadOmica esixida nas bases especificas correspondente a praza que so convoca ou estar en
condiciOns de obtela na data na que remata o prazo de presentación de instancias. As persoas aspirantes con
titulaciOn obtida no estranxeiro deberãn acreditar que están en posesiOn da correspondente validación ou da
credencial que acredite, no seu caso, a homologaciOri.
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f) Nivel de Galego (deterrninado nas bases especIficas)

g) No seu caso, os demais requisitos que se determinen nas bases especIficas que garden relación obxectiva e
proporcionada coas funcións asumidas e tarefas a desempenar.

4.2 As persoas aspirantes que concorran a prazas reservadas a persoas con discapacidade, deberán ter
reconecido grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, condición que se deberá acreditar antes de rematar
a prazo de presentación de solicitudes xunto coa mesma, de forma que si durante a proceso selectivo a mesma
desaparecera ou diminuise quedando por debaixo do porcentaxe sinalado, procederase de oficio a realizar o
cambio a quenda de acceso libre.

5. SOLICITU DES DE PARTICIPACION
Para ser admitidos/as e tomar parte nas probas selectivas correspondentes, bastará con que se manifeste na
solicitude, baixo a süa responsabilidade, que reOne todas as condiciáns esixidas na base xeral 4 e nas bases
especificas, referidas sempre a data de expiración do prazo sinalado para a sta presentación.

A solicitude acompañarase unicamente dos seguintes documentos validados, autenticados ou compulsados:

a)A titulación académica oficial esixida nas bases especIficas da convocatoria correspondente.

b) 0 DNl, pasaporte, tarxeta de residencia, asI como calquera outro documento acreditativo de nacionalidade co
alcance do establecido no artigo 57 do Real decreto lexislativo 5/201 5, do 30 de outubro, polo que se aproba o
texto refundido do estatuto básico do empregado püblico.

c) 0 nivel de galego esixido nas bases especIficas.

d) 0 pago da taxa de participación en procedementos selectivos (Base Xeral 5.6)

No suposto de pagar taxa reducida deberá achegar as acreditaciãns da condición de persoa desempregada
xunto coa de non percibir prestacian de desemprego na sOa modalidade contributiva.

e) Certificado de discapacidade no suposto de solicitar adaptación de probas por participar na cota de reserva de
persoas con discapacidade.

5.1 Modelo de solicitude

0 modelo de solicitude figura como Anexo a estas bases e estará disponible en formato editable na páxina web
corporativa da Deputación de Lugo, www.deputacionlugo.org (Emprego PUblico - RRHH/procesos
selectivos/oferta de emprego). Tamén estará a disposición dos usuarios na sede electrónica no Catalogo de
Servizos - Recursos Humanos.

Cando a sistema selectivo sexa a concurso-oposición as persoas aspirantes deberanse relacionar as méritos que
desexen facer constar para a concurso que se acreditarán unicamente por aquelas persoas que superen a fase
de aposición. Os méritos non relacionados na solicitude non serán tidos en conta polo tribunal.

No suposto de convocar prazas de cota xeral e cota de reserva de persoas con discapacidade, so se poderá
participar nunha das dOas modalidades. Se non se deduce a sOa opción, incluirase por defecto na listaxe
provisional do sistema xeral. Polo tanto, tras a publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e exciuldas
non se permitirá ningOn cambio de quenda posterior ou calquera tipa de corrección ou aclaración ao respecto.

As persoas aspirantes deberán indicar expresamente na solicitude a adaptación das probas que soliciten, por ter
unha discapacidade igual ou superior ao 33%.

5.2 Lugar e forma de presentación

As persoas aspirantes poderan presentar a solicitude:

a) No rexistro electrônico. As persoas aspirantes deberán identificarse na sede electrOnica da DeputaciOn de
Lugo (catalogo de servizos - Recursos Humanas), utilizando un certificado electrónico recoñecido e válido.

b) No rexistro xeral da Deputación Provincial de Lugo de forma presencial.

c) En calquera outro lugar dos sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/201 5, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo comUn das administracións pUblicas.

5.3 Prazo de presentaciOn

O prazo de presentaciOn será de vinte (20) dias naturais contados a partir do dia seguinte ao da publicación do
extracto da convocatoria no BoletIn Oficial c/a Estaclo.

5.4 Presentación das acreditacións dos mEritos

As acreditaciOns dos méritos que se relacionen na solicitude de participaciOn, efectuarase polas persoas
aspirantes que superen a fase de oposición segundo a procedemento que se sinala na base xeral 8.2.1.
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5.5 Taxa de participación en procesos selectivos

A contia da taxa será de 15 � ou 3,75 � si se presenta certificación do Servizo PUblico de Emprego que acredite a
condiciôn de persoa desempregada xunto coa certificación do non percibir prestacian de desemprego na süa
modalidade contributiva.

Forma de pagamento: en efectivo nas oficinas da Tesoureria da Deputaciôn de Lugo, mediante xiro postal ou
mediante transferencia bancaria a conta nUmero ESO4-2080-0163-8531-1000-0423 de Abanca.

En ningOn caso o pagamento da taxa por participación en procesos selectivos e a xustificación do pagamento
substituirá a obriga de presentar en tempo a solicitude, non sendo emendable a quedando oxcluldos
definitivamente as persoas que non presentasen a correspondente solicitude en prazo.

5.6 Consecuencias de non aboar a taxa. -

As persoas aspirantes que non abonen a taxa dentro do prazo de presentación de instancias, serán excluidas da
listaxe do persoas admitidas.

5.7 Devolución da taxa aboada as persoas aspirantes.

Para proceder a devolución da taxa as persoas que a soliciten, deberán figurar como exciuldas na listaxe
definitiva.

Non procederá a devolución do importe aboado nos supostos de renuncia a participar no proceso selectivo das
persoas aspirantes admitidas.

5.8 Erros nas solicitudes.

Os erros de feito que puideran advertirse, poderán rectificarse en calquera momento, de oficio ou a petición da
persoa interesada.

5.9 Defectos das solicitudes.

A no presentación da solicitude en tempo e forma suporá a exclusiOn da persoa aspirante.

6. ADMISION DE PERSOAS ASPIRANTES

6.1 Listaxe provisional

Rematado a prazo do presentación de solicitudes, a presidencia da Deputación ditará resoluciOri, aprobando a
listaxe provisional de persoas aspirantos admitidas, excluldas e as desestimentos indicando name e apelido, o
nCimero do Documonto Nacional do Identidade anonimizado, de conformidado co disposto na disposición
adicional sétima da Loi Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e de garantia dos
dereitos dixitais e, no seu caso a causa da exclusion indicando se é ou non omendable.

Esta rosoluciOn publicarase no BOP, na web corporativa da Deputación do Lugo (apartado Emprogo POblico -

Recursos Humanos) a no taboloiro de anuncios da Entidade.

6.1.1 PerIodo do alegaciôns a listaxe provisional de persoas admitidas a, no seu caso, axcluIdas.

Contra a resoluciOn que aprobe a listaxe provisional, as persoas aspirantes disporán dun prazo de 1 0 dIas
hábiles, contados a partir do seguinte a da publicación da listaxe provisional no BOP, para presentar alegaciOns.

6.2 Listaxe definitiva.

De non presentarse alegacións a listaxe provisional, considerarase osta definitiva sen necesidade de nova
publicación transcorrido o prazo de dez dias hábiles dende a publicación da Resolución aprobatoria no BOP.

Do oxistir alegaciOns a listaxo provisional, estas serán estimadas ou desestimadas pola presidencia da entidade a
través dunha nova resoluciOn coa lista completa de admitidos, oxcluIdos o as dosestimentos, que doborá
publicarso nos mesmos lugares quo a listaxe provisional.

6.2.1 Recursos contra a listaxe definitiva.

Contra a resoluciOn quo aprobe a listaxe definitiva, as persoas aspirantes poderán interpoñer recurso potestativo
de reposiciOn, diante da presidencia da Entidade, no prazo dun mes contado a partir do dIa seguinte a da
publicaciOn no BOP da listaxe dofinitiva, ou ben recurso contoncioso - administrativo diante do Xulgado do
Contencioso - Administrativo de Lugo, no prazo do dous moses contados dende a dIa seguinte ao da citada
publicación no BOP.

6.3 0 feito de figurar na relaciOn do persoas admitidas non proxulgará que so lIes recoñeza as porsoas
aspirantes a posesiOn dos roquisitos esixidos para participar no proceso selectivo. Cando da documentaciOn que
deben presentar tras superar o procoso soloctivo se desprenda quo non posOan algén dos requisitos, decaorán
en todos as dereitos que puideran dorivar da sOa participación.

a)

C

a)
0

=
0

0
0
C
=
C
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7. TRIBUNAL CUALIFICADOR

7.1 Designación e composición

O Tribunal cualificador estará integrado por 5 membros titulares e suplentes (que poderán actuar
indistintamente) e será nomeado pola presidencia da Deputación Provincial, publicándose a resolución o BOP, na
web corporativa da Deputación de Lugo (apartado Emprego PUblico - RRHH) e no taboleiro de anuncios da
Entidade.

Composición:

Presidencia: a persoa que desempeñe o posto de xefatura de Recursos Humanos da Deputación Provincial de
Lugo, ou persoa funcionaria que a substitOa.

Secretarla: a persoa que exerza a secretarIa xeral da Corporación, ou persoa funcionaria que a substitua.

Vogais: tres persoas técnicas ou expertas.

A composición acomodarase ao establecido no artigo 60 do TREBEP polo que se tenderá a paridade entre
mulleres e homes; non poderán formar parte persoal de elecciôn ou de designación polItica, funcionarios
interinos e/ou persoal eventual; sendo a pertenza aos árganos de selecciôn a titulo individual, non podendo
ostentarse esta en representación ou por conta de ninguén.

Estará composto por persoal funcionario de carreira ou persoal laboral fixo, debendo posuIr, en calquera caso,
titulaciôns ou especializacións iguais ou superiores as esixidas para o acceso a praza que se convoca.

7.2 Incorporación de persoal asesor e colaborador.

O Tribunal cualificador poderá propoñer a incorporacián aos seus traballos de persoal asesor naquelas probas
que demanden oIr a opinion de persoal técnico especialista, e/ou de colaboración nas tarefas de apolo no
desenvolvemento do proceso selectivo, que terán voz pero non voto.

7.3 Abstención e recusadón.

Os membros do Tribunal cualificador deberán absterse de intervir, comunicándoo a presidencia, cando
concorran circunstancias previstas no artigo 23.2 da Lei 40/201 5, do 1 de outubro, de Réxime XurIdico do
Sector Ptjblico e, conforme determina o artigo 13.2 do RD 364/1995, de lOde marzo, polo que se aproba o
Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da AdministraciOn Xeral do Estado e de provision de postos
de traballo e promoción profesional.

A presidencia do Tribunal soiicitará aos membros do Tribunal, asesores e colaboradores, que asinen unha
declaraciOn expresa de non atoparse incursos nas circunstancias prevista no artigo 23.2 da Lei 40/201 5, do 1 de
outubro, de Réxime XurIdico do Sector PUblico nm nas previstas no artigo 13.2 do RD 364/1 995.

AsI mesmo as persoas aspirantes poderán promover a recusación dos membros do Tribunal de acordo co
sinalado no artigo 24 da Lei 40/201 5, do 1 de outubro, de Réxime XurIdico do Sector POblico.

A presidencia da Deputación, ditará resolucián cos novos integrantes do Tribunal que substituirán aos que
perdesen a sOa condiciOn por algunha das causas previstas de abstención ou recusación. Esta resolución
publicarase no BOP, na web corporativa da Deputación de Lugo - apartado Emprego PUblico (RRHH) e no
taboleiro de anuncios da Entidade.

7.4 ConstituciOn do Tribunal

Para a válida constitución do Tribunal, a efectos da celebración de sesións, deliberacións e toma de acordos
requirirase a concorrencia da metade, polo nienos, dos seus membros (titulares ou suplentes) con presenza en
todo caso da presidencia e da secretarla.

A citaciOn ao Tribunal para a sOa constituciOns incluirase na resoluciOn pola que lies cita para a realizaciOn do
primeiro exercicio da oposicián.

7.5 Actuación do Tribunal.

O procedemento de actuación do Tribunal axustarase en todo momento ao disposto nestas bases, na Lei
40/201 5, de 1 de outubro, de Réxime Xuridico do Sector PUblico, e ao resto do ordenamento xurIdico.

Toda as persoas que formen parte do Tribunal cualificador terãn voz e voto.

O Tribunal adoptará todas as decisiáns que lie corresponda para o correcto desenvolvemento do proceso
selectivo, resolvendo por maiorIa de votos dos seus membros tOdalas dObidas e propostas que xurdan para
aplicación das normas contidas nestas bases e estará facultado para resolver as cuestións que poidan suscitarse
durante a realizaciOn das probas, asI como para adoptar as medidas necesarias que garantan a debida orde
naquelas en todo o que non estea previsto nas bases.

En caso de ausencia das persoas que desempenen a Presidencia tanto como titular e como suplente, actuará no
seu lugar a persoa vogal designada en primeira orde.
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O Tribunal adoptará as medidas oportunas para que Os exercicios escritos se corrixan sen coñecer a identidade
dos aspirantes, sempre que sexa posible, garantindose o anonimato.

O Tribunal adoptarã asrnedrdas precisas para a adaptación das probas en persoas con discapacidade igual ou
superior ao 33% que o soliciten.

Os seus acordos serãn impugnables nos supostos e na forma establecida pola da Lel 39/201 5, do 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Comün das Administración POblicas.

7.6 lndemnizacións.

Os membros do Tribunal cualificador, asi como os asesores ou colaboradores que se incorporen a este, terán
dereito, pola sOa concorrencia as sesións, a percibir as correspondentes asistencias, gastos de locomoción e
man u ten ció n

nas contlas establecidas no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio de 2002, de indemnizacións por razóns de
servizo, tendo en conta as actualizacións vixentes na data do feito causante.

8. SISTEMA DE SELECCION

As presentes bases xerais regularãn os procesos selectivos quo convoque a Deputación Provincial de Lugo, para
acceso a condición de funcionario de carreira ou de persoal laboral fixo tanto que o sistema de acceso sexa o de
oposición como o de concurso - oposición que será determinado para cada convocatoria nas bases especIficas.

Os procesos selectivos desenvolverase con suxeición aos principios constitucionais de igualdade, mErito e
capacidade asI como aos contemplados no artigo 55.2 do RD 5/201 5, do 30 de outubro, polo que se aproba o
texto refund ido da Lei do Estatuto Básico do Empregado POblico.

8.1 SISTEMA OPOSICION OU CONCURSO-OPOSICION (FASE DE OPOSICION).

8.1.1 Exercicios e programa.

Nas bases especificas de cada convocatoria figurara:

a) Os exercicios da oposición ou da fase de oposición, debendo ser polo menos un teórico e outro práctico,
todos eles obrigatorios e eliminatorios agás que especificamente se determine o contrario. Indicando a
puntuación maxima e minima para superalo.

b) A proba de galego, que será eliminatoria e obrigatoria para as persoas aspirarites que non acrediten o nivel
esixido nas bases especificas, sen prexuizo daquelas probas que tenan que realizarse en galego para aquelas
prazas nas que so requira especial conecemento da lingua galega.

c) 0 programa

Teranse en conta as normas de dereito positivo relacionadas co contido do programa que, con data Ilmite da
data de publicación do BOP da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluldas, conten con publicacian oficial
no boletIn ou diario correspondente, aInda que a sUa entrada en vigor estea diferida a un momenta posterior.

As normas de dereito positivo relacionadas co contido do programa que loran derrogadas parcial ou totalmente,
serán automaticamente substituidas par aquelas que proceda a sOa derrogacián parcial ou total, con data limite
ao da publicaciôn da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluldas no BOP.

8.1.2 Desenvolvemento dos exercicios - criterios xerais.

8.1.2.1 Citación para a realización dos exercicios.

A resolución da presidencia da Deputación Provincial do Lugo pola que se cita ao Tribunal e as persoas
aspirantes para a realizacián do primeiro exercicio da fase de oposición deberá publicarse no BOP, na web
corporativa da Deputación de Lugo (apartado Emprego POblico - RRHH) e no taboleiro do anuncios da Entidade,
garantindose unha antelación minima de 1 5 dIas dende a data de publicaciôn e a data do primeiro exercicio.

Unha vez publicado a data de comezo do primeiro exercicio, non será obrigatoria a publicación dos sucesivos
anuncios no BOP. A citación para a celebración dos restantes exercicios/probas realizarase na web corporativa
da Deputaciôn de Lugo - apartado Emprego POblico (RRHH) e no taboleiro de anuncios da Entidade.

O Tribunal cualificador poderá realizar as exercicios de forma sucesiva, sempre que asi se anuncie ao rematar
cada un dos exercicios anteriores. Non obstante, as persoas aspirantes poderán solicitar que dende o remate
dun exercicio ata o comezo do seguinte transcorra un prazo mInimo de 72 horas e maxima de 45 dIas naturais
prazo que, neste caso, debe ser respectado polo Tribunal.

Os exercicios realizaranse sen outra asistencia quo a das persoas aspirantes, as membros do Tribunal e as
persoas des ignadas como asesores e/ou colaboradores.

8.1.2.2 Chamamentos.
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As persoas aspirantes serán convocadas para cada exercicio en chamamento Onico, excepto casos de forza
major, debidamente xustificados e apreciados libremente polo Tribunal Cualificador, sendo excluIdas do proceso
selectivo as persoas aspirantes que non comparezan.
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No suposto das mulleres embarazadas que prevexan a coincidencia do parto coas datas de realizaciOn de
calquera dos exercicios polas circunstancias derivadas do seu avanzado estado de xestaciôn, ou eventualmente
nos primeiros dIas do puerperio, poderán poñelo en conecemento do Tribunal, xuntando a comunicación 0

correspondente informe medico oficial. A comunicación deberá realizarse nas 48 horas seguintes ao anuncio da
data do exame e levará consigo o consentimento da interesada para permitir o acceso do Tribunal cualificador
ou do órgano convocante aos datos medicos necesarios relacionados coa sCa situación.

o Tribunal cualificador decidirá en cada caso, con fundamento na informaciôn de que dispona, se procede ou
non realizar a proba nun lugar alternativo Cu ben un aprazamento da proba, ou ben ámbalas medidas
conxuntamente. Non se admitirá recurso a respecto das decisions do Tribunal nesta cuestión, sen prexuIzo de
que as razóns de impugnación se inclOan en calquera outro recurso admisible de acordo coas regras xerais do
proceso selectivo.

8.L2.3 ldentificación.

o dIa da realización do primeiro exercicio as persoas aspirantes deberán presentar o seu DNI, NIE, pasaporte,
permiso de condución ou outro documento fidedigno que, a xuIzo do tribunal, acredite a sUa identidade.

8.1.2.4 Anonimato.

o Tribunal adoptará as medidas oportunas para garantir que as probas do proceso selectivo sexan corrixidas
sen que se coñeza a identidade das persoas aspirantes.

A estes efectos empregaranse tarxetas identificadoras nas que figurará un nOmero de control que será o que
utilice a persoa aspirante para participar nas probas.

Ditas tarxetas serán custodiadas nun sobre lacrado e asinado polos membros do tribunal ata que se rematen as
correcciôns e se fagan publicas as cualificacións.

o Tribunal, poderá decidir si se utiliza a mesma tarxeta para todo o proceso selectivo ou unha diferente para
cada proba.

Non obstante o anterior, as persoas aspirantes poderán ser requiridas polo Tribunal en calquera momento coa
finalidade de acreditar a sOa identidade.

o Tribunal anulará os exercicios nos que figuren elementos que permitan coñecer a identidade das persoas
aspirantes, excluIndoas definitivamente do proceso selectivo.

8.1.2.5 Orde de actuación.

Cando sexa necesario, realizarase polo nCmero que figure na tarxeta de control, sempre de menor a maior.

8.1.2.6 AdaptaciOn de probas aos aspirantes que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%.

O Tribunal adaptará o tempo e/ou medios de realización dos exercicios a aquelas persoas con discapacidade
que o solicitaran, a fin de garantir a igualdade de oportunidades co resto de persoas aspirantes, sempre que con
elo non se desvirtüe o contido da proba nm se reduza ou menoscabe o nivel de aptitude esixible na mesma.

Estas adaptaciôns realizaranse conforme ao establecido na Orde 1922/2006, do 9 de xuho, pola que se
establecen criterios xerais para adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao
emprego pCblico de persoas con discapacidade.

Se durante a realización do proceso selectivo, o Tribunal ten dObidas sobre a capacidade da persoa aspirante
para o desempeño das funcións propias do corpo ou escala a que opta, poderá solicitar o ditame do órgano
competente.

8.1.2.7 Criterios de correcciOn e cualificacións.

Para respectar os principios de publicidade, transparencia, obxectividade e seguridade xuridica que deben rexer
no acceso ao emprego publico, o Tribunal establecerá e informará as persoas aspirantes, con anterioridade a
realizaciOn dos exercicios, dos criterios de corrección, que non estean expresamente establecidos nas bases da
convocatoria.

Os exercicios cualificaranse conforme ao que se dispón nas bases especIficas da convocatoria e obterase, salvo
nos supostos nos que se suscite decision unánime, calculando a media aritmética das puntuacións outorgadas
por cada un/unha dos membros do Tribunal, excluindo as notas máis alta e a máis baixa, sendo a nota final a
media aritmetica das notas vAlidas non excluidas.

Se como consecuencia da aplicaciôn do procedemento anteriormente descrito, a cualificación se efectuara
exclusivamente pola valoración de dous ou menos membros do tribunal, procederase a repetir a dita operacián
pero respecto daquelas notas mãis altas e máis baixas. No suposto de existir cualificaciOns repetidas 56 se
procederia a desbotar unha delas.

0 Tribunal fará pCblicas os resultados dos exercicios na web corporativa da Deputación de Lugo (apartado
Emprego P6blico - RRHH) e no taboleiro de anuncios da Entidade.
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8.] .2.8 Alegacións.

As persoas aspirantes poderán presontar alegacións a cada un dos exercicios no prazo dos tres (3) dIas hábites
seguintes a publicación dos resultados na web corporativa da Deputación de Lugo - (apartado Emprego Póblico -

RRHH) e no taboleiro de anuncios da Entidade.

Resoltas as alegacións, 110 suposto de estimarse, deberán publicarse as oportunas correccións na web
corporativa da Deputación de Lugo (apartado Emprego PCiblico - RRHH) e no taboleiro de anuncios da Entidade.
De non estimarse continuarase a tramitación sen máis trámite

8.2 SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION (FASE DE CONCURSO)

No sistema de concurso-oposición a fase de concurso constará dun baremo do méritos quo figurará nas bases
especificas do cada convocatoria.

o resultado da fase do concurso publicarase na web corporativa da Deputación de Lugo (apartado Emprego
Püblico - RRHH) e no taboleiro de anuncios da Entidade.

En ningOn caso, a puntuación da fase do concurso poderá aplicarse para superar os exorcicios da fase de
oposicion.

8.2.1 Procedemento para acreditación dos méritos.

As persoas aspirantes que superaron a fase do oposición, deberán acreditar unicamente os méritos relacionados
na sa solicitude, tat e como se sinata en cada un dos apartados do baremo que figura nas base especIfica 8.

As acreditacións de méritos non relacionados na solicitude de participación non serân tidos en conta polo
Tribunal.

Para realizar as acreditacións as persoas aspirantes deberán ter en conta que os documentos acreditativos deben
ser auténticos, estar validados ou cotexados.

Se os méritos non se acreditan como sinalan as bases non serán tidos en conta polo Tribunal.

8.2.1.1 Prazo de presentacion das acreditacións de méritos.

0 prazo será de dez (10) dIas hábiles a contar dende o seguinte o da publicacion polo Tribunal do anuncio de
apertura do prazo de acreditación de méritos na web corporativa da Deputación de Lugo, no apartado Emprego
Püblico - RRHH.

8.2.1.2 Lugarde presentación:

a) A través da sede electrónica.

As persoas aspirantes quo presentaran a solicitude a través da sede electrónica e que conten con todos as
documentos que desexen acreditar, relativos aos méritos relacionados na solicitude, auténticos, validados ou
compulsados, poderán incorporar as acreditacións a través da sede electrónica, accedendo a süa solicitude, no
apartado de incorporar documentación, debendo asinar e roxistrar dito trãmite.

b) No Rexistro Xeral da Deputación de Lugo de forma presencial.

As persoas aspirantes poderán acreditar os méritos de forma presencial no Rexistro da Entidade. Para realizar
este trãmite deberán presentar no rexistro a solicitude de participación para comprobar a data e némero do
rexistro.

No suposto de querer realizar validaciáns do acreditacións documontais, deberán presentar os orixinais.

As acreditaciâns, auténticas ou validadas serán incorporadas solicitude do participacion da persoa aspiranto,
xerando un novo rexistro.

c) Nos demais lugares quo so sinalan no artigo 16.4 da Let 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo comün das administracións püblicas.

8.2.2 Criterios xerais baremo de méritos

O Tribunal procoderá a realizar o baremo dos méritos relacionados na solicitude de participación do
procedemento selectivo quo estoan acreditados documentalmente conforme so sinala para cada apartado nas
bases especIficas.

As acreditacións de méritos non relacionados na solicitude do participación non serán tidos en conta polo
Tribunal.

Se as méritos non se acreditan como sinalan as bases non serán tidos en conta polo Tribunal.

8.2.3 PerIodo de alegacións.

As persoas aspirantes disporãn dun prazo de dez (10) dIas hábiles, dendo o seguinte a publicación dos
resultados do baremo do méritos na web corporativa da Deputación de Lugo (apartado Emprego Püblico - RRHH)
e no taboleiro de anuncios da Entidade, para presentar alegacións.
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Resoltas as alegacións, no suposto de estimarse, deberán publicarse as novas valoraciáns. De non estimarse, as
valoracións provisionais consideraranse definitivas.

8.3.- CUALIFICACION FINAL

83.1 Sistema de oposición.

A cualificación final será determinada pola suma das puntuacións obtidas nos exercicios, establecendo para
estes efectos a orde definitiva de persoas aspirantes aprobadas.

8.3.2 Sistema de concurso-oposición.

Virá determinada pola suma das puntuacións obtidas na fase de oposición e na fase de concurso, establecerido
para estes efectos a orde definitiva de persoas aspirantes aprobadas.

8.3.3 Resolución dos empates.

De conform dade co disposto no artigo 27.2 da Lei 6/1 989 na siia redacción dada pola Lei 4/2005, de igualdade
de mulleres e homes, en caso de existir igualdade de capacitación darase prioridade as mulleres en aqueles
corpos, escalas ou categorias da administración nas que a representación de aquelas sexa inferior ao 40%, salvo
que concorra rio outro candidato motivos que non sendo discriminatorios por razón de sexo, xustifiquen a non
aplicación da medida como a pertenza a outros colectivos con dificultade para o acceso ao emprego.

Sen prexuIzo do dispono no paragrafo anterior, se ademais se deran empates acudirase aos seguintes Criterios,
por esta orden, ata que se resolva:

1°. Maior puntuaciãn obtida na fase de concurso no apartado de experiencia profesional.

2°.- Major puntuaclón obtida no segundo exercicio da fase de oposición (exame teórico das materias especIficas)
ou no primeiro exercicio no suposto de agrupacións profesionais.

3°.- Major puntuacion obtida no terceiro exercicio da fase de oposición (exame práctico) ou no segundo
exercicio no suposto de agrupacións profesionais.

4°.- Maior puntuacion obtida na fase de oposiclón.

5°.- Major puntuaciôn obtida na fase de concurso.

6° Orde de apelidos que determine, para o ano da convocatoria, a Secretaria de Estado para a Administración
Püblica mediante sorteo publico para a actuación das persoas aspirantes nas probas selectivas (Art. 1 7 do RD
364/1 995),

9. LISTAXE DE APROBADOS, RELACION DAS PERSOAS SELECCIONADAS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO OU
CONTRATACION

9.1 Listaxe de aprobados.

o Tribunal, determinada a cualificación final das persoas aspirantes, elaborará a listaxe de persoas aspirantes
aprobados por orde de puntuación de major a me nor.

9.2 Relación das persoas seleccionadas e proposta do Tribunal.

o Tribunal elaborará a relaciôn de persoas seleccionadas por orde de puntuaciôn, non podendo, en ningün caso,
aprobar ou declarar que superaron as probas selectivas un nUmero de persoas aspirantes superior ao das prazas
convocadas, realizando a proposta de nomeamento ou contratación.

No suposto de que existan prazas reservadas a cota de discapacidade e que non sexan cubertas por persoas con
discapacidade, estas acumularanse ao sistema de acceso xeral. AsI mesmo, no suposto de que algunha persoa
aspirante con minusvalia que se presentase pola cota de reserva de persoal discapacitado superase os exercicios
correspondentes pero non obtivese praza, e a süa puntuación fose superior a obtida por outras persoas
aspirantes do sistema de acceso xeral, será incluido pola sUa orde de puntuación no sistema de acceso xeral.

Calquera proposta de persoas aprobas que contravena o establecido será nula de pleno dereito.

Co fin de asegurar a cobertura das vacantes, aos efectos do disposto no artigo 61 .8 do TREBEP, o Tribunal para
os supostos de falta de presentación de documentos, falsidade, falta de toma de posesión, renuncia ou falta de
acreditaciôn dos requisitos e condicións esixidas, realizará unha relación complementaria das persoas aspirantes
que sigan as propostas por orde de puntuación

9.3 Orde das persoas aprobadas para inclusion nas listaxes de emprego temporal.

O Tribunal establecerá a orde daquelas persoas aspirantes que, sen ser seleccionadas, aprobaron tódalas
probas, para a süa incorporación nas listaxes reguladas ao abeiro dos criterios polos que se rexe a incOrpOración
de persoal para prestar servizos temporais a Deputación Provincial de Lugo, regulados polas resolucións da
presidencia das seguintes datas: 29.09.2009 (BOP nüm. 231, do 08.10.2009); 16.12.2011 (BOP nim. 294, do
26.1 2.2011) e 14.02.2019 (BOP nOm. 039, do 1 5.02.2019).
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9.4 Publicación. -

A listaxe de persoas aprobadas, relación de persoas seleccionadas, proposta do tribunal e orde das persoas non
seleccionadas para incorporación nas listaxes de emprego temporal, serán publicadas na web corporativa da
Deputación de Lugo, (apartado Emprego Pãblico - RRHH) e no taboleiro de anuncios da Entidade, indicando as
persoas aspirantes propostas, que dispoñen dun prazo de vinte (20) dIas naturals, contados a partir do seguinte
ao da publicación do presente anuncio na páxina web corporativa da Deputación de Lugo, apartado emprego
páblico- RRHH e no taboleiro de anuncios da Entidade, para presentar a documentación que se sinala na base
xeral 10.

10. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

10.1 Documentos esixidos.

As persoas aspirante propostas para cubrir as prazas vacantes, deberán presentar a documentacián acreditativa
auténtica, validada ou compulsada que acredite os seguintes requisitos esixidos na base xeral 4, que non fose
acreditados coa solicitude de participacián:

- Documento nacional de Identidade (DNI)

- Certificado medico oficial acreditativo de non padecer enfermidade nm defecto fisico que impida o desempeno
das funciáns pro pias do posto.

Certificación en extracto de inscrición de nacemento expedida polo Rexistro Civil correspondente.

- Acreditaciôn de non ter sido separado/a do servizo das Administracións PUblicas nos termos sinalados na base
xeral 4; e non estar incurso/a en algunha das causas de mncapacidade ou incompatibilidade determinadas na
lexislacián vixente.

- Titulación académica oficial esixida na convocatoria ou os dereitos aboados para obtelo.

- Nivel do idioma galego esixido nas bases especlficas.

- Tarxeta da Seguridade Social e nUmero de conta bancaria.

- Demais requisitos que se esixan nas bases especificas.

- No caso de persoas aspirantes a prazas de cota reservada a persoas con discapacidade cun grao de minusvalia
igual ou superior ao 33%, deberán acreditar tal condicián mediante certificación expedida polo órgano
competente da administración correspondente. Asi mesmo, a Deputaciãn de Lugo requirirá respecto das persoas
que accedan por esta cota de reserva, documento acreditativo do ôrgano competente sobre a compatibilidade da
discapacidade co desempeno das correspondentes funcións da praza para a que resulte seleccionado

Excepcións

Se as persoas aspirantes seleccionadas tiveran a condiciôn de persoal funcionarlo de carreira, estarán exentos de
xustificar documentalmente as condiciãns e requisitos xa acreditados para obter o seu anterior nomeamento.
Neste caso presentarán certificación do Organismo do que dependan, na que se acredite a süa condición e
demais circunstancias que consten no se expediente persoal.

10.2 Lugar de presentaciOn.

Nos mesmos lugares que os sinalados na base xeral 5.2, tendo en conta que si os documentos non son
auténticos deberán compulsalos ou validalos no Rexistro Xeral da Entidade.

10.3 Prazo de presentación.

0 prazo de presentacion será de vinte (20) dIas naturals, contados a partir do seguinte ao da publicacián da
proposta do Tribunal na páxina web corporativa da Deputación de Lugo, apartado emprego pUblico- RRHH e no
taboleiro de anuncios da Entidade.

10.4 Falta de presentación de documentos.

As persoas que dentro do prazo indicado, agás casos de forza maior, non presentaran a documentación, ou
cando do exame da mesma se deducira que carece dalgün dos requisitos esixidos na convocatoria, non poderán
ser nomeados/as, quedando anuladas todas as süas actuacións, sen prexuIzo da responsabilidade en que
puidera incorrer por falsidade na solicitude. Neste caso, entrará en xogo a proposta de nomeamento
complementaria ao que se refire a base xeral 9.2- parágrafo 4, segundo a orde de puntuación a favor das
persoas aspirantes, como consecuencia da referida anulaciOn tiveran cabida no nOmero de prazas convocadas.

11. RESOLUCION DO PROCEDEMENTOS SELECTIVO

11.1 Organo competente.

A Presidencia da entidade formulará proposta a Xunta de Goberno para resolver definitivamente o procedemento
selectivo a favor das persoas aspirantes propostas polo Tribunal, que acreditaran os requisitos esixidos na
convocatoria, propoñendo o nomeamento como persoal funcionario de carreira na escala, subescala, clase e
categorIa que corresponda ou a contratación como persoal laboral fixo.
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11.2 publkación.

0 acordo da Xunta de Goborno deberá publicaranse no BOP, na páxina web corporativa da Deputaciàn de Lugo,
apartado emprego püblico- RRHH e no taboleiro do anuncios da Entidade.

12. TOMA DE POSESION/ CONTRATACION
12.1 Prazo.

A toma de posesiôn ou formalización do contrato das persoas incluldas no acordo da Xunta de Goberno para
cubrir as prazas convocadas, efectuarase no prazo máximo dun (1) mes dende o dia soguinte o da publicaciôn
do citado acordo no BOP.

12.2 Falta de toma de posesión.

Entenderase quo renuncia ao cargo quen, sen causa xustificada, non tomara posesión dentro do prazo sinalado.
Neste caso tamén entrará en xogo a proposta de nomeamento complementaria ao que se refire a base xeral 9.2 -

parágrafo 4, segundo a orde de puntuación a favor de quen, como consecuencia da referida anulación, tivera
cabida no nUmero de prazas convocadas.

12.3 Requisitos.

o cumprimonto dos requisitos esixidos no artigo 62.1 .c) do EBEP roferido ao acto de acatamento da constituciôn
e no seu caso do Estatuto de Autonomla de Galicia e do resto do ordenamento xuridico, asI como a requisito da
Lei 53/1 984, de 26 do decembro, de lncompatibWdades do Persoal as Servizo das Administracións POblicas
incompatibilidade que determina, efectuarase no mesmo acto do toma de posesión ou da formalizacián do
contracto.

13. INFORMACION A XUNTA DE PERSOAL/COMITE DE EMPRESA

De conformidade co sinalado no Acordo Marco Unico de persoal funcionario e no Convenio Colectivo do persoal
laboral, da Deputacián Provincial do Lugo, informarase a presidencia da Xunta de Persoal e do Comité de
Empresa do seguinte:

- Bases da canvocatoria, xerais e especificas.

- A composición nominal dos Tribunais de solección.

- 0 lugar, data e hora da celebración dos exercicios.

14. DEREITO SUPLETORIO

En todo o non sinalado nas presentes bases, estarase ao establecido na normativa sinalada na base xeral 2, ou
naquola outra quo resulte do aplicación, remitIndose aos órganos competentes da xurisdiciOn contencioso-
administrativa para dirimir as controversias que se produzan na aplicaciOn destas.

15. RECURSOS

Contra o acordo quo aprobe as presentes bases xerais, definitivo en vIas administrativa, podorãn as persoas
interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante a Xunta do Goberno da Deputación do Lugo, no
prazo dun mes contado a partir do dia seguinte da publicación no BOE ou rocurso contencioso - administrativo
ante o Xulgado do Contoncioso Administrativo do Lugo, no prazo de dous mesos na forma provista na
lexislación roguladora da dita xurisdición, sen prexuizo do que paidan presentar calquera outro quo estimen
procedente.

16. NORMA FINAL

As prosentes bases xorais, e mailas bases especIficas quo so aprobon para cada praza, o cantos actos
administrativos so deriven delas, e da actuaciOn dos Tribunais cualificadores, poderãn ser impugnados polas
persoas interesadas nos casos e na forma establecida na Lei 39/201 5, do 1 do outubro, do Procedemento
Administrativo Comin das Administraciãns POblicas.

C
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ANEXO I SOLICITUDE PROCESOS SELECTIVOS PARA CUBRIR PRAZAS VACANTES DO CADRO DE PERSOAL
FUNCIONARIO/LABORAL, INCLUIDAS EN OFERTA EMPREGO PUBLICO, ACCESO LIBRE (COTA XERAL OU
COTA DISCAPACITADOS), SISTEMA DE OPOSICION

DATOS DA CONVOCATORIA

DENOMINACION PRAZA/S QUE SE CONVOCA/N

REXIME XURIDICO
BOP

COTA

DATOS DA PERSOA ASPIRANTE:

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DNI TIPODEVIA NOMEDEVIA

NUMERO LETRA ESCALE1RA

PISO PORTA PAlS

PROVINCIA CONCELLO CODIGO POSTAL

TELEFONO MOBIL CORREO ELECTRONICO

ADAPTACION DE PROBAS QUE SOLICITA NO SUPOSTO DE TER UNHA DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR
AO 33%

DOCUMENTOS QUE SE ACHEGAN (autenticados, validados ou compulsados).

TITULACION ACADEMICA OFICIAL CAMPO OBRIGATORIO (DEBERA PRESENTARSE COA
SOLICITUDE)

DNI CAMPO OBRIGATORIO (DEBERA PRESENTARSE COA
SOLICITUDE)
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NIVEL DE GALEGO CAM P0 013 RIGATORIO (DEBERA PRESENTARSE COA
SOLICITUDE)

ABONO DA TAXA (NO SEU CASO AS CAMPO OBRIGATORIO (DEBERA PRESENTARSE COA
ACREDITACIONS PARA 0 ABONO DA TAXA SOLICITUDE)
REDUCIDA)

CERTIFICACION DE DISCAPACIDADE SO NO SUPOSTO DE SOLICITAR ADAPTACION DE PROBAS OU
ACCEDER A PROCESOS RESERVADOS A COTA DE
DISCAPACITADOS ( DEBERA PRESENTARSE COA SOLICITUDE)

SOLICITO que se admita a presente instancia para poder participar no procedemento selectivo e DECLARO que
os datos consignados nesta solicitude son certos e que estou en condiciáns de acreditalos e que reino todos os
requisitos esixidos na base xeral 4 e na base especIfica 5 para ser admitido/a

Sinatura da persoa solicitante
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Autorizo expresamente ao Servizo de Recursos Humanos que inclüa o meus datos nun ficheiro
automático para fin exclusivo do proceso selectivo no que solicito participar.

INFORMACION BASICA SOBRE A PROTECCION DE DATOS

Responsable do tratamento DEPUTACION DE LUGO

Finalidade do tratamento tramitación administrativa que se derive da xestión desta solicitude, asi
:omo a actualización da informaciôn e contidos dos expedientes persoais.

Lexitimación para o :umprimento dunha obrigacián legal aplicable ao responsable do tratamento.
tratamento

Persoas destinatarias dos ts administraciôns pOblicas no exercicio das sOas competencias, cando sexa
datos iecesario para a tramitacián e resolución dos seus procedementos ou para

ue as persoas interesadas podan acceder de forma integral a información
relativa a unha mate na.

Exercicio de dereitos s persoas interesadas poderán acceder, rectifica e suprimir os seus datos,
1si como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Deputacián
le Lugo. Ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do

procedemento administrativo comUn.

Contacto delegado de eléfono: 982260000 -Fax: 982180004
protección de datos e máis
información

. -

orreo electronico: protecciondatosdeputacionlugo.org

:ontacto DPD: dpd@deputacionlugo.org

Actualización normativa No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección
le datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas

relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

Para informaciOn adicional relativa a protecciOn dos seus datos, por favor, consulte o enlace web
http://deputacionlugo.gal/gl/rexistro_actividadesjratamento/xestion_servizo_rrhh
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SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO.
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ANEXO II SOLICITUDE PROCESOS SELECTIVOS PARA CUBRIR PRAZAS VACANTES DO CADRO DE PERSOAL
FUNCIONARIO/LABORAL, INCLUIDAS EN OFERTA EMPREGO PUBLICO, ACCESO LIBRE (COTA XERAL OU
COTA DISCAPACITADOS), SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION

DATOS DA CONVOCATORIA

DENOMINACION PRAZA/S QUE SE CONVOCA/N

REXIME XURiDICO
BOP

COTA

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DNI TIPODEVIA NOMEDEVIA

NCJMERO LETRA ESCALEIRA

PISO PORTA PAlS

PROVINCIA CONCELLO CODIGO POSTAL

TELEFONO MOBIL CORREO ELECTRONICO

ADAPTACION DE PROBAS QUE SOLICITA NO SUPOSTO DE TER UNHA DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR
AO 33%

i)

C
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0
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DOCUMENTOS QUE SE ACHEGAN (autenticados, validados ou compulsados).

TITULACION ACADEMICA OFICJAL CAMPO OBRIGATORIO (DEBERA PRESENTARSE COA
SOLICITUDE)

DNI CAMPO OBRIGATORIO (DEBERA PRESENTARSE COA
SOLICITUDE)

NIVEL DE GALEGO CAMPO OBRIGATORIO (DEBERA PRESENTARSE COA
SOLICITUDE)

ABONO DA TAXA (NO SEU CASO AS CAMPO OBRIGATORIO (DEBERA PRESENTARSE COA
ACREDITACIONS PARA 0 ABONO DA TAXA SOLICITUDE)
REDUCIDA)

CERTIFICACION DE DISCAPACIDADE SO NO SUPOSTO DE SOLICITAR ADAPTACION DE PROBAS OU
ACCEDER A PROCESOS RESERVADOS A COTA DE
DISCAPACITADOS ( DEBERA PRESENTARSE COA SOLICITUDE)

RELACION DE MERITOS QUE SE FAN CONSTAR:

Os méritos deberán acreditalos as persoas aspirantes que superen a Fase de Oposición conforme o
sinalado na base xeral 8.2

A)EXPERIENCIA PROFESIONAL

DENOMINACION DO PRAZA/POSTO/EMPREGO I ADMINISTRACION/ORGANISMO/ I PERIODO
ENTIDADE

B) B-i TITULACIONS ACADEMICAS OFICIAIS
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B) B-2 MASTERES PROPIOS, CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE, CURSOS, XORNADAS, SEMINARIOS,
CONGRESOS E SIMILARES

DENOMINACION ENTIDADE
Asistencia/
aproveitamento/impartición

DATA DE
REALIZACION HORAS

PLJBLICACIONS, PROXECTOS CU SIMILARES

B) B-3 IDIOMA GALEGO

NIVEL/CURSO

B) B-4 OUTROS IDIOMAS OFICIAIS

IDIOMA NIVEL/CURSO

SOLICITO que se admfta a presente instancia para poder participar no procedemento setectivo e DECLARO que
Os datos consignados nesta solicitude son certos e que estou en condicións de acreditatos e que reOno todos Os

requisitos esixidos na base xeral 4 e na base especifica 5 para ser admitido/a

a ..........de ................de ...............

Sinatura cia persoa solicitante
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Autorizo expresamente ao Servizo de Recursos Humanos que inclüa o meus datos nun ficheiro
automático para fin exciusivo do proceso selectivo no que solicito participar.

INFORMACION BASICA SOBRE A PROTECCION DE DATOS

Responsable do tratamento DEPUTACION DE LUGO

Finalidade do tratamento \ tramitación administrativa que se derive da xestión desta solicitude, asI
:omo a actualización da información e contidos dos expedientes persoais.

Lexitimación para o :umprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento.
tratame nto

Persoas destinatarias dos s administracióris piiblicas no exercicio das süas competencias, cando sexa
datos iecesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para

iue as persoas interesadas podan acceder de forma integral a informaciôn
relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos ks persoas interesadas poderán acceder, rectifica e suprimir os seus datos,
i51 como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Deputación
le Lugo. Ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do
procedemento administrativo comün.

Contacto delegado de e1éfono: 982260000 -Fax: 9821 80004
protección de datos e máis
información

- - V

.orreo electronico: protecciondatos@deputacionlugo.org

:ontacto DPD: dpddeputacionlugo.org

Actualización normativa No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección
le datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas

relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

Para información adicional relativa a proteccion dos seus datos, por favor, consulte o enlace web:

http://deputacionlugo.gal/gl/rexistro_actividades_tratamento/xestion_servizo_rrh h

SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO.


