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DECRETO NÚMERO 787/2008 DO LIBRO DE RESOLUCIÓNS EN
MATERIA DE PERSOAL Ó SERVIZO DA CORPORACIÓN, DICTADAS
POLO TENENTE DE ALCALDE DELEGADO DE ÁREA.
Ilmo.Sr.don JOSÉ RÁBADE ARIAS, Tte. de Alcalde Delegado da Área de
Réxime Interior e Protección da Comunidade.
Lugo, oito de outubro de dous mil oito.
Con data do 16-9-2008, polo Decreto nº 721/2008, do Libro de
Resolucións en materia de persoal ó servizo da Corporación, dictado polo
Tenente de Alcalde Delegado da Área de Réxime Interior e Protección da
Comunidade e publicado no BOP nº 220, do 23-9-2008, resolveuse no apartado
resolutivo primeiro, a aprobación das listas de admitidos nos procedementos
selectivos convocados, en quenda de consolidación de emprego, para a cobertura
dunha praza de MÚSICO SOLISTA (SAXOFÓN BARÍTONO), e dunha praza
de MÚSICO 1ª PARTE (FRAUTA), o tempo que no seu apartado resolutivo
segundo se sinalaba un prazo de dez días hábiles para enmendas, sin que durante
o mesmo se presentara escrito algún en relación ós citados procedementos.
Por todo o que, en virtude das atribucións conferidas á Xunta de Goberno
Local polo artigo 127 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, e acordos de dito órgano de goberno, de delegación de atribucións,
números 1/877 e 3/533, de datas do 18-10-2004 e do 20-6-2007,
respectivamente, RESOLVO:
Primeiro.- Aproba-las listas definitivas de admitidos e excluídos (con
indicación do motivo de exclusión) nos citados procedementos selectivos
convocados polos Decretos do Libro de Resolucións en materia de persoal ó
servizo da Corporación, de datas do 9 de xullo de 2008, números 563/2008, y
564/2008, publicados no Boletín Oficial da Provincia nº 170, do 24 de xullo de
2008, e correspondentes a prazas incluídas na Oferta de Emprego Público do
Concello de Lugo para o ano 2008, en quenda libre, que de seguido se indican:
- UNHA PRAZA DE MÚSICO SOLISTA(SAXOFÓN BARÍTONO):
ADMITIDOS:
- BLANCO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL
- OTERO FERNÁNDEZ, ANTONIO

34271417-Z
33339112-Z
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EXCLUÍDO:
Por non aportar o título de Graduado Escolar ou equivalente:
- GARC ÍA CANTO, FRANCISCO JAVIER

33349902-V

- UNHA PRAZA DE MÚSICO 1ª PARTE (FRAUTA)
ADMITIDOS:
- NOELIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

34261296-J

EXCLUÍDOS:
- Ninguén.
Segundo.- 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.
Cúmprase.
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