
coNcELLO DE PORTOMAR|N (LUGO)

RESOLUCION DA ALCALDIA

SELECC|ÓN E CONTRATACTÓN LABORAL TEMPORAL, DE UN (1) XEFE DE BRTGADA
PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS
FORESTAIS, MEDIANTE A ACTUACION DE UNHA BRIGADA DE CINCO
COMPOÑENTES. NO CONCELLO DE PORTOMAR¡N PARA O ANO 2016,

Vistas as bases elaboradas para a selección e contratación laboral temporal de UN

XEFE DE BRIGADA, para a prevención e defensa contra incendios forestais no Concello
de Portomarín no ano 2016.

Visto que as mesmas foron publicadas no Diario O Progreso de Lugo de data vintecatro
de xuño de dous mil dazaseis.

Unha vez rematado o prazo de presentación das instancias e conforme o apartado 4
das bases aprobadas, esta Alcaldia por medio da presente RESOLVE:

Primeiro.- APROBAR a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as que se

relaciona a continuación (por orden de presentación no rexistro):

ADMITIDOS:

Nome

DIEGO LOMBARDERO BARRERA
DAVID CELA LOPEZ

HECTOR GO VAZQUEZ
MARÍA JOSÉ LÓPEZ RODRíGUEZ

1067
1073 JESUS LOPEZ SEIJAS
1 109 BREOGÁN VIDAL ÁIVNRTZ
1111 NOELIA LENCE CASCUDO

76.582.483 G
34.282.973 R

33.556.277 J

76.574.907 H
ALEJANDRO VILLA GARC 76.581 .432 B

33.334.924 N
76.729.577 J

33 555.216 X



coNcELLO DE PORTOMAR|N (LUGO)

Segundo.- PUBLICAR a lista provisional de admitidos e excluídos no taboleiro de
edictos do Concello de Portomarín, asi como na páxina web oficial
(www.concellodeportomarin.es^). Neste proceso de Selección non hai lista provisional de
Excluidos para participar no proceso selectivo, polo tanto esta lista provisional elévase a
DEFINITIVA, atendendo ao apartado 4 das bases que o rixen.

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin a once de xullo de dous mil dazaseis

Asdo, Juan Carlos Serrano López.

Contra o referido acordo que pon fin a via administrativa, poderase interpoñer, directamente, o recurso
Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso Administrativo ou a sala do Contencioso-
administrativo, con arreglo ó disposto nos 8 e 10 da Lei 2811998, de'13 de xullo, reguladora da Xurisdición
Contencioso-Administrativa perante p ptazo de dosu meses, contados a partires do día seguinte o da
notificación do presente escrito. lgualmente e con carácter potestativo, poderá interponer, ante o mesmo
organo que ditou este acordo, recurso de reposición no prazo de un mes, contado a partires do día seguinte o
da referida notificación, sen poder simultanear ambos, conforme o disposto nos artigos 116 e 1'17 da Lei
3011992, de 26 de Novembro, de Rexime Xuridico das Administraeións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común, segundo a modificación introducida pola Lei 411999, de 13 de xaneiro, advertindolle
que tamén poderá utilizar calquera outro recurso que estime pertinente e/ou exercer as accións que procedan
ante a xurisdición competente.

O. ALCALDE



coNcELLO DE PORTOMARíN (LUGO)

RESOLUCIÓN DA ALCALDíA

Vistas as bases elaboradas para a contratación laboral temporal de UN XEFE DE
BRIGADA, aprobadas por Resolución de Alcaldía de data vintetres de xuño de dous mil
dazaseis.

Por medio da presente RESOLVO:

PRIMEIRO'- NOMEAR como tribunal cualificador, para a contratación de Un Xefe
de Brigada, os seguintes membros/as relacionados a continuación.

TITULARES:

Presidente: D. Alberlo Carballo Sánchez (Concello de Antas de Ulla)
1o Vogal: Dna. Margarita Lemos Teijeiro (Concello de Antas de Ulla)
20 Vogal: Dna María Dolores Rodríguez Gómez (Concello de Taboada)
30 Vogal: D. Julio González casanova (concello de Friol)
Secretario: D. José Luis Vázquez Méndez (Concello de Portomarín)

SUPLENTES:

Presidente. Dna. Begoña carrasco García (concello de o páramo)
1o Vogal: D. Manuel Piñeiro López (concello de paradela)
20 Vogal. Dna. Mónica Vázquez Fandiño (concello de Láncara)
30 Vogal: Dna. Pilar Fernández Moure (concello de Monterroso)
secretario: D. Pablo Veiga López-castelo (concello de Guntín)

SEGUNDO.- CONVOCAR os membros do Tribunal para a súa constitución e
posterior actuación o vindeiro venres, día 15 de xullo do ano en curso as 12:00 h., no
Pabillón Municipal do Concello de Portomarin para valorar os méritos da fase de concurso
e aslmesmo convocase aos aspirantes admitidos para que concurran para a realización da
fase de oposición, o venres, día 15 de xullo do ano en curso as 12:00 h., no pavillón
Municipal do concello de Portomarín, rúa Diputación, s/n portomarín.

TERCEIRO.- Publicar a presente resolución no taboleiro de edictos do Concello e na
páxina web da Entidade (www.concellodeportomarin.es).

O manda e asina o Sr Alcalde en Porlomarin a oito de xullo de dous mil dezaseis.

E

Asdo. Juan Carlos Serrano López.


