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DECRETO NÚMERO 722/2008 DO LIBRO DE RESOLKUCIÓNS EN 
MATERIA DE PERSOAL Ó SERVIZO DA CORPORACIÓN, DICTADAS 
POLO TENENTE DE ALCALDE DELEGADO DE ÁREA. 
 
Ilmo.Sr.don JOSÉ RÁBADE ARIAS, Tte. de Alcalde Delegado da Área de 
Réxime Interior e Protección da Comunidde. 
Lugo, dezaséis de setembro de dous mil oito. 
 
 De conformidade co previsto na Base Duodécima das Xerais para o 
acceso en propiedade a prazas de funcionarios e persoal laboral do Excmo. 
Concello de Lugo en quenda libre, aprobadas polo acordo nº 17/574 da Xunta de 
Goberno Local, de data do 18-6-2008, e ó terse rematado o prazo de presentación 
de instancias dos procedementos selectivos convocados, entre outros, para a 
cobertura dunha praza de músico (trompeta-fliscorno), unha praza de músico 
(percusión), unha praza de músico 1ª parte (saxofón alto) e unha praza de músico 
2ª parte (fagot); en virtude das atribucións conferidas á Xunta de Goberno Local 
polo artigo 127 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime 
local, e acordos de dito órgano de goberno, de delegación de atribucións, 
números 1/877 e 3/533, de datas do 18-10-2004 e do 20-6-2007, 
respectivamente, RESOLVO: 
 
 Primeiro.- Aproba-las listas de admitidos e excluídos (con indicación do 
motivo de exclusión) nos citados procedementos selectivos convocados polos 
Decretos do Libro de Resolucións en materia de persoal ó servizo da 
Corporación, de data do 9 de xullo de 2008, números 560/2008, 559/2008, 
561/2008 e 562/2008, respectivamente,  publicados no Boletín Oficial da 
Provincia º 170, do 24 de xullo de 2008, e correspondentes a prazas incluídas na 
Oferta de Emprego Público do Concello de Lugo para o ano 2008, en quenda 
libre, que de seguido se indican:  
 
- UNHA PRAZA DE MÚSICO (TROMPETA-FLISCORNO):   
 

ADMITIDOS: 
 

- SOLLOSO IRIMIA, RUBÉN     77.592.687W 
 

EXCLUÍDOS: 
 

Por non aportar o título de Graduado Escolar ou equivalente: 
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- LAGE BLANCO, ADRIÁN     33.558.161B 
 

- UNHA PRAZA  DE MÚSICO (PERCUSIÓN): 
 

ADMITIDOS: 
 

- DÍAZ VÁZQUEZ, EFRAÍN     33.350.432-H 
EXCLUÍDOS: 

 
Por non aportar o título de Graduado Escolar ou equivalente: 

 
- DOVAL SANTOS, ALEJANDRA     33.537.880-Q 
 
- UNHA PRAZA DE MÚSICO 1ª PARTE (SAXOFÓN ALTO):  
 

ADMITIDOS: 
 

- BLANCO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL    33.271.417-Z 
- LÓPEZ CARRETERO, LAURA     76.581.054-R 
 

EXCLUÍDOS: 
 
- GARCÍA CANTO, FRANCISCO JAVIER   33.349.902-V 
- MORALES BLANCO, ARMANDO    77.864.427-Z 
 
- UNHA PRAZA DE MÚSICO 2ª PARTE (FAGOT):  
 

ADMITIDOS: 
 

- LÓPEZ CALDEIRO, NOA      33.327.619K 
- VALCÁRCEL MOURA, ALEJANDRO    33.997.713X  
 

EXCLUÍDOS: 
 Ninguén 
 
 Segundo.- Sinalar un prazo para enmendas de dez días hábiles (de acordo 
co disposto no  artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro), contados a partir 
do seguinte á publicación do correspondente Anuncio no Boletín Oficial da 
Provincia. De non presentarse reclamacións ás citadas listas, consideraranse 
definitivas sen necesidade de nova publicación.  
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 A orde de actuación dos aspirantes iniciarase por aqueles cuxo primeiro 
apelido comece pola letra “Ñ”. No suposto de que non exista ningún aspirante 
cuxo primeiro apelido comece pola letra”H” a orde de actuación iniciarase por 
aqueles cuxo primeiro apelido comece pola letra “O” e así sucesivamente. (BOP 
nº 207, do 8 de setembro de 2008). 
  
 Cúmprase. 
 
  


