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DECRETO NÚMERO 16006153 DO 11/08/2016 
Ilma. Sra. Dona ANA Mª GONZÁLEZ ABELLEIRA, Tenenta de Alcalde-delegada 
da Área de Benestar Social, Igualdade e Inclusión en suplencia do  Tenente de 
Alcalde-Delegado da Área de Desenvolvemento Sostible e Persoal do Excmo. 
Concello de Lugo. 
 
 Rematado o día 06-08-2016 o prazo de presentación de instancias para 
participar no proceso selectivo para a contratación temporal de 2 XEFES DE 
BRIGADA para a defensa contra incendios forestais, segundo as bases aprobadas 
en sesión ordinaria do día 20 de xullo de 2016 pola Xunta de Goberno Local e a 
convocatoria aprobada pola resolución nº 16005761, do vinte e un de xullo de 2016,  
publicadas no Boletín Oficial da Provincia núm. 171 do día 27 de xullo de 2016 e 
Taboleiro de Edictos do Concello.  
  
 Esta Concellería, en virtude das atribucións conferidas á Alcaldía polo artigo 
124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime Local e tendo en 
conta o  Decreto número 16005312, de delegación de atribucións, ditado o 5-7-
2016, RESOLVE: 
 

Primeiro.- Ó non haber aspirantes excluídos, aprobase a lista definitiva de 
aspirantes admitidos do devandito procedemento selectivo que seguidamente se 
indica:  

 
ADMITIDOS 

 
APELIDOS E NOME       DNI  
  
ÁLVAREZ DÍAZ, MANUEL     71020785 M  
LÓPEZ SEIJAS, JESÚS     33334924 N 
PARDO VALCARCE, INÉS     33338261 Z 
RODA PÉREZ, JAVIER     76581395 C 
SARMIENTO IGLESIAS, MARTÍN    33333350 W 
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, RODRIGO   33321140 M 
VIDAL ÁLVAREZ, BREOGÁN    76729577 J 
VILLAR GANDOY, ADRIÁN     33547929 Z 
    

Segundo.-  Fixar a data, hora e lugar de celebración da proba, do seguinte 
xeito: 

Data: 18 de agosto  de 2016 
Hora: 12 horas. 

- Lugar: Salón de actos do centro social municipal Uxío Novoneyra, sito no 2ª 
andar da Rúa Quiroga Ballesteros Lugo. 

 
Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento fidedigno 

acreditativo da súa identidade e bolígrafo para poder realizar o exercicio. 
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  O Tribunal reunirase ás 8,30 horas do día 18 de agosto de 2016, no 
Salón de Comisións da Casa Consistorial para a confección do test. 
 
 Terceiro.- Contra esta resolución, poderá interpoñerse reclamación previa 
na vía administrativa e, denegada esta ou transcorrido UN MES sen ser resolta, 
poderá formalizarse a demanda ante o xulgado ou a sala competente, no prazo de 
DOUS MESES, que comezará a contar dende a notificación ou dende o transcurso 
do prazo en que deba entenderse desestimada, a teor do establecido no artigo 69 e 
seguintes do Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril, polo que se aproba o 
Texto refundido da Lei de procedemento laboral. 
          
 

 


