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DECRETO  NÚMERO  958/2011  DO  LIBRO  DE  RESOLUCIÓNS  EN 
MATERIA DE PERSOAL Ó SERVIZO DA CORPORACIÓN, DICTADAS 
POLO EXCMO. SR. ALCALDE. 

Excmo.  Sr.  DON  JOSÉ  CLEMENTE  LÓPEZ  OROZCO,  Alcalde-
Presidente do Excmo. Concello de Lugo.
Lugo, sete de outubro de dous mil once. 

Visto escrito presentado por dona Mª Eugenia Fernández Touzón, polo 
que  se  abstén  como  vogal  titular  do  Tribunal  Cualificador  do  procedemento 
selectivo convocado por este Concello para o acceso en propiedade a 2 prazas de 
Celador de Colexio Público, en quenda de consolidación de emprego temporal, ó 
estar inmersa na situación recollida no artigo 28.2 b) da Lei 30/1992, de 26 de 
novembro, de Réxime Xurídico das Aministracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común.
 

Esta  Alcaldía,  en  virtude  das  atribucións  conferidas  á  Alcaldía  polos 
artigos 124 e 127 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime 
local, así como do acordo nº 2/444 da Xunta de Goberno Local, do 27 de xuño 
do  2011,  en  relación  cos  Decretos  nºs.  60/2011  e  70/2011  do  Libro  de 
Resolucións da Alcaldía: Actas e Goberno e Normalización Lingüística, do 23 de 
xuño e 18 de xullo, respectivamente, RESOLVE:

Primeiro.-  Aceptar  a  abstención  de  dona  María  Eugenia  Fernández 
Touzón como vogal titular do Tribunal Cualificador do procedemento selectivo 
convocado polo Decreto nº 207/2010 do Libro de Resolucións  en materia  de 
persoal ó servizo da Corporación, de 15 de febreiro de 2010, para a cobertura de 
2 prazas de Celador de Colexio Público, en quenda de consolidación de emprego 
temporal, e proceder a unha nova designación nominal do Tribunal Cualificador 
do citado proceso selectivo, o cal estará constituído polos seguintes membros.

Presidente: 
− Dona Marta  López Peña,  Xefa do Servizo de Persoal  do Concello  de 

Lugo.
Suplente:  Dona  Isabel  Villamor  Cabado,  Axente  de  Emprego  e 
Desenvolvemento Local do Concello de Lugo.

Vogais:
− Dona Mª José Pena Lage, Orientadora Laboral do Concello de Lugo.

Suplente: Don Jesús Dorado Pin, Encargado de Vías e Obras do Concello 
de Lugo.

− Don Manuel López Sindín, Celador de grupos escolares do Concello de 
Lugo.
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Suplente:  Don Ángel Rodríguez Abuín, Celador de Colexion Público do 
Concello de Lugo.

− Don José Antonio Arias Varela, Oficial Xardineiro do Concello de Lugo.
Suplente:  Don Jesús Bao Piñeiro, Operario do Concello de Lugo.

Secretario: 
− Don José Antonio Carro Asorey, Secretario Xeral do Pleno do Concello 

de Lugo.
Suplente:  Don José Chavarria Chao, Técnico de Xestión do Concello de 
Lugo.

Segundo: Sinalar  que  nos  restantes  extremos  estarase  ó  disposto  no 
Decreto 940/2011, de 26 de setembro de 2011.   

Terceiro.-  Que se dea traslado da presente resolución ó Taboleiro  de 
Anuncios  municipal,  coa  indicación  de  que  contra  ela  poderá  interpoñerse 
recurso  contencioso-administrativo  nun  prazo  de  DOUS MESES,  contados  a 
partir  do día seguinte  ó da notificación do presente acto,  o cal pon fin á vía 
administrativa (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo),  ante o xulgado do 
contencioso administrativo (artigo 8 da Lei 29/1998, do 13 de xullo) de Lugo, 
ou,  a  elección  do  demandante,  ante  aquel  na  circunscrición  do  cal  teña  o 
demandante o seu domicilio, cando o recurso teña por obxecto actos de materia 
de persoal, propiedades especiais e sancións (artigo 14 da Lei 19/1998, do 13 de 
xullo).  Malia  o  anterior,  e  con  carácter  previo,  contra  a  presente  resolución 
poderá interpoñerse o recurso potestativo de reposición previsto no artigo 116 da 
Lei 30/1992, do 26 de novembro, no prazo de UN MES, contado dende o día 
seguinte  ó  da  notificación  do  presente  acto,  sen  prexuízo  de  que  poida 
interpoñerse calquera outro recurso ou reclamación que estimen conveniente ó 
seu dereito.

Os  sucesivos  anuncios  relativos  ó  proceso  selectivo  anteriormente 
mencionado, publicaranse no Taboleiro de Anuncios do Concello e nos locais 
onde se celebrou a proba anterior.

Cúmprase.

2


