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reclamaciáns, durante o prazo sinalado, nas oficuias deste Servicio, situado na Ronda Muralla, 70 -2° Lugo, onde
se atopa exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.

Lugo, 1 3 de decembro de 2011. 0 xefe do servizo territorial.: Néstor Rodriguez Arias

EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO

SERVIZO DE RECURSOS HUMANOS
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RESOLUCION DE DATA 16 DE DECEMBRO DE 2011 POLA QUE SE APROBAN A MOD lFlCAClON DOS CRITERIOS
POLOS QUE SE REXE A INCORPORACIc5N DE PERSOAL TEMPORAL A DEPUTACION.

Vista a resolución da Presidencia de data 29 de setembro de 2009 na que se aproban os criterios polos que
se rexe a incorporación de persoal, ao obxecto de prestar os seus servizos de carácter temporal, a Deputación e
ao INLUDES.

Visto que motivado na expeniencia acumulada derivada da aplicación dos criterios sinalados na citada
resoluciOn detectáronse certas disfunciOns.

Vista a diversidade casuistica xurdida en relacións cos diferentes puntos da indicada resolución e co fin de
aproveitar a mencionada experiencia na xestión do actual sistema de cobertura, estimase oportuno introducir
pequenas modificacións en determinados aspectos que permitan unha xestiOn rnais axeitada e obxectiva aos
fins que se pretenden conseguir.

Visto que, para o cumprimento do establecido no artigo 37 c) do EBEP, os criterios xerais que contén a
presente proposta foron aprobados por nlaioria na Mesa Xeral de Negociación de 16 de novembro de 2011.

Visto que para a aprobaciôn dos criterios de acceso ao emprego temporal da Deputación o artigo 34.1 g da
Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, determina que lie corresponde ao Presidente da
Deputación "aprobar as bases c/as probas para a selecciôn do persoal".

Polo anteriormente exposto, e en uso das facultades que me confire o artigo 34 da Lel 7/1 985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local, RESOLVO:

PRIMEIRO.- Introducir as seguintes modificaciôns aos criterios aprobados por resolucián da presidencia de
data 29 de setembro de 2009, publicados no BoletIn Oficial da Provincia nümero 231 , de 8 de outubro de 2009:

Primeira: No apartado 2°, "MODO DE ELABORACION DAS LISTAS DE ASPIRANTES A PRESTAR SERVIZOS
TEMPORAIS", da referida resolución establécese o modo de elaboración das listas de aspirantes a prestar
servizos temporais.

A) No punto 1° que literalmente di: "A incorporación inicial as listas, realizarse segundo as listas de
aspirantes que, aprobando todos os exercicios c/as probas para acceso a funcionarios de carreira ou persoal
laboral fixo, non obtiveron praza ou que participando nas probas de acceso a persoal temporal non se
incorporaron de inmediato a prestación do servizo, segundo a proposta c/os Tribunals cualificadores, dando
preferencia aos aspirantes procedentes dos procesos para o acceso a condición de funcionarios de carreira ou
persoal laboral fixo sobre os dernais, aInda que as probas se realicen con posterioridade".

Tendo en conta que os procedementos selectivos poden ten difenentes probas (nOmero de exencicios,
modalidade de superación dos exercicios, puntuación diferente, ...) e co fin de harmonizar e acadan unha malon
obxectividade para establecer a onde de incorporación as listas, pnoponse engadin ao punto 1° o seguinte
parágrafo:

"A orde c/a I/sw, realizarase en atención ao sumatorio c/as puntuacións obtic/as poios aspirantes nos
exercicios do proceso selectivo correspondente. No caso de que nas probas de acceso a unha mesma
praza/posto/función, algunha c/as proba se supere coa cualificación de -apto/non apto- ou se exirna c/a st'a

realización med/ante a presentación do correspondente certificado, mentres que noutros supostos se empregue
cualificaciôn numérica, deberá eliminarse do cornputo o c/ito exercicio ou proba".

B) 0 punto 2° sinala que : "No caso de que unha persoa estea na lista cle dous procesos de acceso ao mesrno
pos to de traballo, conservarOselle o posto que teña en prirneiro lugar".

Compre modificalo do seguinte xeito: "No caso de que unha persoa aprobe.dous procesos selectivos para o
mesmo posto de traballo cando estea en vigor a mesma lista:

Incluirase via lista na orde que corresponda co proceso selectivo no que obtivera a major puntuacidvi.

Se no mornento de xerar o dereito de incorporarse a lista estivese prestando servizos para a Entidade, por
estar incorporada previamente c/ mesma I/sw, non se cornputará na nova incorporacióvi o tempo de servizos
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prestados na anterior, se ben non poderci incorporarse daas veces ci mesma lista aInda que a prestación de
servizos sexa inferior a un ano".

C) A este apartado engadirase un punto 40 que regule a incorporación as listas no suposto de empate de
puntuacións. 0 seu texto será:

"De producirse empate na puntuación, ao obxecto de establecer a pertinente prelación, este resolverase:

1°.- Cando se trate de empate entre aspirantes de nova incorporación, aplicarase os seguintes criterios pola
seguinte orde:

a) A solicitante de xénero fern inino terd preferencia sobre o solicitante de xénero masculino, condo na
categoria, corpo ou escala se dean as condicións de infrarepresentación pre vistas no artigo 37 da Lei 7/2004, do
16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

b) De non darse a situación anterior, o desempate producirase aplicando a orde aifabética crecente dos
ape lidos e norne das persoas afectadas pola indicada situaciOn.

c) De persistir a situación de empate, terd preferencia o aspirante de major idade."

2°.- Cando o empate se produza entre un integrante da lista e aspirantes de nova incorporación: Darase
preferencia ci antiguidade na correspondente lista".

Segunda: No apartado 3, o que regula a duración das listas e o perlodo de permanencia nela, no seu punto
b), "perIodo de permanencia nas listas", sinálase: "Os trabaliadores que realicen unha prestación de servizos de
cardcter temporal, inferior a 1 ano, terdn dereito un/ia vez rematada a prestacidn do servizo no posto que
estean desempenando, a reincorporarse no prirneiro p05w cia lista, e podercin acceder a unha nova prestación
de servizos ata acadar un perIodo de prestación de 1 ano en cada posto de trabailo que desempeñe".

o texto anterior, corrixirase do seguinte senso: "Os trabaliadores que realicen unha prestación de servizos de
cardcter temporal, inferior a 1 ano, terdn dereito unha vez rematada a prestación do servizo no posto que
estean desempeñando, a reincorporarse a lista no orde de preiacidn que lie corresponda segundo os criterios
sinalados no apartado 1°, e podercin acceder a unha nova prestación de servizos ata acadar un periodo de
prestación de I ano en cada posto de trabaiio que desempeñe.

Esta incorporacidn non se reaiizará para as persoas xa figuren nas listas corno consecuencia cia superación
dun novo proceso seiectivo".

Terceira: Por Itimo, no apartado 6°, "CAUSAS DE EXCLUSION DA LISTA", sinálase no seu punto a) que, con
carácter xeral, "quedarcin exciuldos cia lista aqueles aspirantes que rexeiten o posto ofertado". Neste senso
débese engadir ao texto primitivo o seguinte: "esta exclusion non se fard efectiva se a Entidade, no momento de
facer o chamamento, esixe ao/aos aspirante/s, por imperativo legal, algC,'n requisito imprescindibfe para ocupar
un posto. Igualmente, se engadird que se excluird c/a lista a persoa que ren uncle a continuar no desernpeño dun
posto 1e rrabalio, agths que a dita renuncia se producise ao obxecto de atender un chamamento realizado pola
Deputaciôn con motivo de cubrir provisionalmente unha vacante nestas entidades".

Cuarta: Por ültimo, no tocante as excepcións contempladas no apartado 6° que nos ocupa, dicir que no seu
punto a) sinálase que "pasardn ao final cia lista as persoas que no momento de ser chamadas estean
desenipeñanclo outro posto de traballo na DeputaciOn ou no INLUDES, debendo acreditarse documentalmente".
Considérase necesario modificar o devandito texto coa seguinte redacción: "rnanterdn a sda orde de prelación
no lista as persoas que, no momento de ser chamadas, se atopen clesempeñando outro posto de traballo na
Deputación, debéndose acreditar este extremo documentaimente."

SEGUNDO.- Ordenar a publicacian da presente resolución no BoletIn Oficial da Provincia, para cumprimento
do establecido no artigo 60, da Lei 30/92, de 26 de novembro do Réxime Xuridico das Administracións Püblicas
e do Procedemento Administrativo Comün, indicando que contra a presente resolución, que pon fin a via
administrativa, cabe interpoñer potestativamente recurso de reposiciãn, ante a Presidencia da Deputaciôn, no
prazo máximo de un mes dende o dIa seguinte a publicación da presente resolución no BOP, ou recurso
contencioso-administrativo ante o xulgado contencioso-administrativo de Lugo, no prazo de dous meses e na
forma prevista na LexislaciOn reguladora de dita Xurisdición, sen prexuIzo de que os interesados poidan
interpoñer calquera outro que estimen procedente.

TERCEIRO.- Entrada en vigor.

Os criterios aprobados nesta resolución aplicaranse aos chamamentos que se realicen a partir do dia 1 de
xaneiro de 2012.

Pazo Provincial, 16 de decembro de 2011. 0 Secretario.- José Antonio Mourelle Cillero.
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