RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Resolución de Alcaldía aprobando aspirantes admitidos e excluídos, nomeamento do tribunal e
data de realización da oposición e concurso.

Asunto: SELECCIÓN 2 CONDUCTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA

PRIMEIRO: Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos, dos candidatos
participantes no proceso de slección, que cumpren cos requisitos das bases da convocatoria de 2
conductores motobomba.

RELACIÓN DE ASPIRANTES CONDUCTOR DE MOTOBOMBA:
Admitidos:
-

Diego Alonso Álvarez.
Manuel Castro Balea.
José Antonio Arias Vázquez.
D. José Manuel López Rodríguez.
D. José Enrique Verdes Peteira.

Excluídos: Ningún

Número: 2019-0225 Data: 02/08/2019

Rematado o prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso de selección de persoal
laboral temporal, brigada de incendios de 2 OPERARIOS CONDUTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA para
a participación na prevención e defensa conta incendios forestais durante o ano 2019, cofinanciado
parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de
Galicia 2014-2020, e de conformidad co establecido nas bases aprobadas xunto coa convocatoria en
resolución da Alcaldía do 28 de xuño de 2019, e en virtude do artigo 20 do Real decreto 364/1995, do 10
de marzo, polo que se aproba o Regulamento xeral de ingreso do persoal ao Servizo da Administración
xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da
Administración xeral do Estado, e do artigo 21.1g), da Lei 7/1985, do 2 de abril de bases de réxime local,
RESOLVO:

DECRETO

SEGUNDO. Ditarase unha soa resolución coa lista definitiva de aspirantes admitidos, composición do
tribunal, lugar e hora de realización das probas, publicándose no taboleiro de anuncios do Concello de
Portomárin e na súa páxina web www. concellodeportomarin.es

TERCEIRO: Visto o establecido na cláusula quinta das bases que regulan estes procesos de selección,
procedese a nomear como membros do tribunal cualificador e fixándose a data da súa constituciónpara
o día 7 de agosto de 2019 ás 10:00h.
PRESIDENTE: Dna. Alicia de la Iglesia López, empregada pública do Concello de Portomarín
Suplente: D. Manuel Piñeiro López, empregado público do Concello de Paradela
SECRETARIO: D. José Luis Vázquez Méndez, empregado público do Concello de Portomarín.
Suplente: D. José López González, empregado público do Concello de Paradela.
VOGAIS
1º TITULAR: D. José Antonio Varela Vázquez, empregado público do Concello de Portomarín.
Suplente: Dna. Elisa Muñoz Álvarez, empregada pública do Concello de Baralla.
2º TITULAR: D. Serafín Rodríguez López , empregado público do Concello de Guntín.
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Suplente: D. Eduardo Fernández Arias, empregado público do Concello de Guntín
3ª TITULAR: Dna. Mª Belén Vázquez Cagide, empregada pública do Concello de Taboada.
Suplente: Dna. Mónica Vázquez Fandiño, empregada pública do Concello de Láncara.

CUARTO: A realización da fase de oposición, terá lugar o día 7 de agosto de 2019, ás 10:00 h.
para os os condutores de, na casa do Concello, Praza Do Camiño, 1. 27.170 Portomarín (Lugo) quedando
neste acto convocados todos os aspirantes que deberán vir provistos do DNI. Trala fase de oposición, na
mesma xornada e segundo o establecido nas bases que rexen o proceso de selección, procederase o
acto de valoración de méritos da fase de concurso.

QUINTO: Publicar no taboleiro de anuncios do Concello de Portomarín e na súa páxina web:
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DECRETO

En Portomarín na data da sintatura electrónica á marxe da páxina

Número: 2019-0225 Data: 02/08/2019

www.concellodeportomarin.es a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos para os efetos
oportunos, a designación do tribunal e a data de constitución do mesmo, así como o lugar e hora de
realización do proceso de selección.

