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PROBAS SELECTIVAS PARA A COBERTURA EN PROPIEDADE DE DÚAS 
PRAZAS DE ARQUITECTOS - RESULTADO DA SEGUNDA PROBA – TEMAS 
EXTRAÍDO AO CHOU DE MATERIAS ESPECÍFICAS. 
 

Nº  Apelidos e nome NOTA 
1 2020-P02:re6546 NON APTO 
2 2020-P02:5885po 5,00 
3 2020-P02:2233IO 5,67 
4 2020-P02:2614HJ 7,08 

 
O Tribunal ACORDA: 
 
Primeiro.- Proceder á apertura do sobre que garda as tarxetas 

identificativas dos códigos sinalados en sesión pública a celebrar o vindeiro 
VERNES día 2 de outubro ás 12:00 horas na sala de comisións da Casa 
Consistorial situado na Praza Maior, s/n, aos efectos de que asistan á mesma. 

 
Segundo.- Establecer un prazo de 2 días hábiles a contar dende o acto 

público de identificación dos participantes para a revisión e no seu caso 
reclamación. Aos efectos oportunos estará a disposición para o acceso ao exame e 
posterior impugnación no despacho da Vicesecretaria, situado na primeira pranta 
da Casa Consistorial (escaleira dereita) Praza Maior s/n de 9:00 a 15:00 horas o 
martes día 6 de outubro e mércores día 7 de outubro.  

 
Terceiro.- Convocar aos aspirantes que superaron esta proba para a 

realización do terceiro exercicio que se celebrará o día 15 de OUTUBRO de 2020 
ás 10:00 horas na entrada á aula onde se celebrou o segundo exercicio do Centro 
de Empresas e Innovación situado na Avda. da Coruña, 500 Antigo Cuartel de 
Garabolos, 27003 Lugo. 

 
Este exercicio será práctico que constará de dúas fases: a primeira fase 

consistirá en realizar dous supostos prácticos, durante un período máximo de catro 
horas. A segunda fase consistirá en realizar outros dous supostos prácticos, 
durante un período máximo de catro horas. Ditos supostos prácticos serán 
formulados polo tribunal antes do comezo dos exercicio correspondentes e estarán 
inmediatamente antes do comezo dos exercicios correspondentes e estará 
relacionados cos contidos do programa e coas funcións propias das prazas.  

 
Poderase vir provisto da Lei 2/2016, do 10 de febreiro de Solo de Galicia e o 

seu Regulamento de desenvolvemento (Decreto 143/2016 de 22 de setembro) 
 
Lugo, 30 de setembro de 2020. 
A SECRETARIA DO TRIBUNAL 
Asdo.: María García Ferro. 
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