PERSOAL
MLP/mdol
Ref: 15nolistadefxefebrigadaincendios
Asunto: Lista def. proc. select. xefe brigada incendios

En cumprimento da normativa vixente notifícolle que a Excma. Sra. Dona
LARA MENDEZ LOPEZ, Alcaldesa-Presidenta do Excmo. Concello de Lugo,
dictou o DECRETO NÚMERO 15005368 DO 06/07/2015, o cal é do teor literal
seguinte:
“Rematado o día 4 de xullo de 2015 o prazo de presentación de enmendas
para participar no proceso selectivo para a contratación temporal de 1 XEFE DE
BRIGADA para a defensa contra incendios forestais, segundo as bases aprobadas
en sesión extraordinaria do día 8 de xuño de 2015 pola Xunta de Goberno Local e a
convocatoria aprobada pola resolución nº 15004768, do nove de xuño de 2015,
publicadas no Boletín Oficial da Provincia núm. 133 do día 12 de xuño de 2015 e
Taboleiro de Edictos do Concello.
Esta Alcaldía, en uso das atribucións conferidas polos artigo 124.4 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, RESOLVE:
Primeiro.- Aproba-la lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos,
xuntamente coa causa da exclusión, do devandito procedemento selectivo que
seguidamente se indica:
ADMITIDOS
APELIDOS E NOME
DNI
JANEIRO SUEIRO, CARMEN
77409191 T
LOPEZ SEIJAS, JESUS
33334924 N
MIRANDA MERA, MARCOS
44819892 E
PARDO VALCARCE, INES
33338261 Z
POMBO EIRIN, AMADEO A
76367425 L
SARMIENTO IGLESIAS, MARTIN
33333350 W
VAZQUEZ RODRIGUEZ, RODRIGO
33321140 M
VILLAR GANDOY, ADRIAN
33547929 Z
EXCLUIDOS
- Por non presentar a titulación esixida:
GIL GARCÍA, JULIAN ADRIANO

33348066 K

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

-

Data: 9 de xullo de 2015
Hora: 10 horas.
Lugar: Aula do Parque Infantil de Tráfico, sita no Parque da Milagrosa de
Lugo.
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Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento fidedigno
acreditativo da súa identidade.
O Tribunal reunirase ás 11 horas do día 8 de xullo de 2015 no Despacho do
Secretario Xeral do Pleno.
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.
Cúmprase.”
O que lle notifico para os oportunos efectos, rogándolle que asine o
duplicado que se xunta para constancia no expediente.
Lugo, 7 de xullo de 2015
A VICESECRETARIA,

Asdo.: María García Ferro.

DON JOSE ANTONIO CARRO ASOREY
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