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DECRETO NÚMERO: 12002206
Excmo. Sr. DON JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ OROZCO, AlcaldePresidente do Excmo. Concello de Lugo.
Lugo, vinte de marzo de dous mil doce.
Unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 282, do 10 de
decembro de 2010 o Decreto nº 1298/2010 do Libro de Resolucións en materia
de persoal ó servizo da Corporación, polo que se aprobaron as listas de admitidos
e excluídos no procedemento selectivo convocado para a cobertura dunha praza
de oficial carpinteiro/a pertencente ó cadro de persoal laboral do Excmo.
Concello de Lugo, en quenda de consolidación de emprego temporal e, polo que
se concedeu un prazo de dez días hábiles para enmendas, non presentándose
ningún escrito polos aspirantes.
Esta Alcaldía, en virtude das atribucións conferidas 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.- Aproba-la lista definitiva de admitidos e excluídos (con
indicación do motivo de exclusión) no citado procedemento selectivo convocado
polo Decreto nº 828/2010 do Libro de Resolucións en materia de persoal ó
servizo da Corporación, de data do vinte e oito de xullo de dous mil dez,
publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 181 do 9 de agosto de 2010 e
correspondente as prazas incluídas na Oferta de Emprego Público do Concello
de Lugo para o ano 2008, que de seguido se indican:
ADMITIDOS:
BUIDE ABRAIRA, DIEGO
CARBALLEIRA LÓPEZ, GERARDO
CASTRO FERNÁNDEZ, DIEGO
FERNÁNDEZ DÍAZ, LUIS
FERNÁNDEZ LORENZO, MARIO
GIL CASTRO, JOSÉ MANUEL
GONZALEZ PIN, FRANCISCO
GONZALEZ REGUEIRO, JAVIER
LODOS PIÑEIRO, PABLO
LÓPEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO
MAZOY FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
MONTESERÍN BARRERO, JESUS
RIVEIRA ALVAREZ, JOSÉ ALBERTO
TORRES LÓPEZ, JOSÉ LUIS
1

33541916-G
33535494-E
33337771-F
22726312-N
33316196-Y
33344890-L
33535967-N
33333845-Z
33349691-J
33316225-N
33859139-B
09359408-H
33992905-D
33845298-Q
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VÁZQUEZ LÓPEZ, JORGE
VIGO DUARTE, JOSÉ RAMÓN

44846107-V
33304019-L

EXCLUIDOS:
- POR NON APORTAR NIN O DNI NIN A TITULACIÓN:
FERNÁNDEZ SAAVEDRA, MANUEL

33852299-W

Segundo.- Proceder á designación nominal do Tribunal cualificador do
procedemento selectivo convocado por este Concello para o acceso en
propiedade a unha praza de Oficial Carpinteiro/a, vacante no cadro de persoal
laboral do Concello de Lugo, en quenda de consolidación de emprego temporal,
e que estará constituido 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:
− Don Jesús Dorado Pin, Encargado de Vías e Obras do Concello de Lugo.
Suplente: Don Manuel Carreira Gomez, Oficial albanel do Concello de
Lugo.
− Don Benjamin Alonso Seara, Músico solista (funcións de ordenanza) do
Concello de Lugo.
Suplente: Don Ramón García Folgueira, Oficial de mantenemento
(funcións de ordenanza) do Concello de Lugo.
− Don Jesús Blanco Yáñez, Oficial Carpinteiro do Concello de Lugo.
Suplente: Don José Cideres Rivas, Oficial albanel (funcións de
encargado da Brigada de Saneamento) do Concello de Lugo.
Secretario:
− Don José Antonio Carro Asorey, Secretario Xeral do Pleno do Concello
de Lugo.
Suplente: Dona Carmen María Torre Abuín, Técnico de Xestión do
Concello de Lugo.
Terceiro.- Fixar o lugar, data e hora de comenzo dos exercicios, do xeito
que a continuación se indica:
- Constitución do Tribunal e baremación da fase de concurso: o luns 16
de abril de 2012, ás 9,30 horas no Servizo de Persoal do Concello de Lugo.
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- O primeiro dos exercicios desenvolverase o xoves 19 de abril de 2012,
ás 12,30 horas da mañá no Salón de Plenos da Casa Consistorial.
O Tribunal reunirase ás 9,30 horas da mañá no Servizo de Persoal do
Concello de Lugo.
- Os/as aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento fidedigno
acreditativo da súa identidade.
Cuarto.- Sinalar que a orde de actuación dos aspirantes iniciarase por
aqueles cuxo primeiro apelido comece pola letra “T”. No suposto de que non
exista ningún aspirante cuxo primeiro apelido comece pola letra “T” a orde de
actuación iniciarase por aqueles cuxo primeiro apelido comece pola letra “U” e
así sucesivamente. (BOP 127, do 7 de xuño de 2010).
Quinto.- 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 ós procesos selectivos anteriormente
mencionados, publicaranse no Taboleiro de Anuncios do Concello e nos locais
onde se celebrou a proba anterior.
Cúmprase.
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