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DECRETO NÚMERO 17005477 DO 14/06/2017 
 
Ilmo. Sr. Don XOSE DANIEL PIÑEIRO VILLARES, Tenente  de Alcalde-Delegado 
da Área de Desenvolvemento Sostible e Persoal do Ex cmo. Concello de Lugo. 
 

Rematado o día 10.02.2017 o prazo de presentación de enmendas para 
participar no proceso selectivo, convocado polo Decreto nº 16008537 do 
09/11/2016, para a cobertura interina, nos supostos previstos no artigo 10 do Real 
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto Refundido 
da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, de prazas de Enxeñeiro/a 
Técnico/a Industrial, segundo as bases aprobadas polo acordo número 11/667, 
adoptado pola Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, na sesión ordinaria 
celebrada o día dezanove de outubro de dous mil dezaseis, publicado no Boletín 
Oficial da Provincia de Lugo núm. 267 do día 21 de novembro de 2016 e Taboleiro 
de Edictos do Concello.  
 

Esta Concellería, en virtude das atribucións conferidas á Alcaldía polo artigo 
124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime Local e tendo en 
conta o  Decreto número 16005312, ditado o 5-07-2016, RESOLVE: 
 

Primeiro .- Aproba-la lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos do 
devandito procedemento selectivo, xuntamente coa causa da súa exclusión, que 
seguidamente se indica:  

 
ADMITIDOS 

  
Apelidos e nome DNI 

AGRUÑA LÓPEZ, NOEL 33559170 P 
ALONSO PÉREZ, JORGE 33345493R 
CENDAN MARTÍNEZ, JAVIER 76571838P 
COLMENERO GUZMAN, MANUEL AURELIO 76813663B 
DÍAZ FERNÁNDEZ, JAVIER 53540458T 
FERNÁNDEZ DELGADO, SUSANA 76719082Y 
FERNANDEZ DIAZ, IGNACIO 33334431W 
FERNANDEZ FERREIRO, NURIA 33539685G 
GARCIA PEREZ, CARLOS 33348808G 
GESTO VEIGA, DIANA 33541264L 
MEIS FERNÁNDEZ, ROSA ANA 35470137C 
MEJUTO VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER 33351800Y 
NOVO IGLESIAS, XOSÉ CARLOS 33346118M 
PRIETO VIGO, VERÓNICA 33340798K 
REBOLO LÓPEZ, HUGO 33348983H 
ROMERO VÁZQUEZ, ISABEL 29755325H 
ROIBAS LOPEZ, OSCAR 33543940G 
SÁNCHEZ DÍAZ, REMIGIO 33843458Q 
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SECO NOVO, CESAR 33336362R 
TELMO MIRANDA, JAVIER 33337315B 
VARELA NOVO, RAQUEL 33337539M 
VAZQUEZ DÍAZ, JOSÉ ÁNGEL 33343595N 

 
EXCLUÍDOS: 

  
Apelidos e nome Documento Motivo 

PRIETO  PEREZ, MARTA Mª 34637480D Non aportar a titulación esixida. 
       

Segundo. - Fixar o lugar, data e hora de comenzo dos exercicios, do xeito 
que a continuación se indica: 
 
- Constitución do Tribunal: O mercores 21 de xuño de 2017, ás 10 horas no 
despacho da Vicesecretaria Municipal. 
- O primeiro exercicio realizarase o martes, día 27 de xuño de 2017 ás 9,30 horas 
da mañá no Salón de Actos do Centro de Convivencia Uxio Novoneyra, sito na rúa 
Quiroga Ballesteros, s/n. 
 
Os/as aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento fidedigno acreditativo 
da súa identidade. 
 
 Terceiro .- O órgano correspondente poderá requerir ós/ás aspirantes que 
superen as probas a presentación do orixinal da documentación aportada xunto coa 
súa solicitude de participación no presente proceso selectivo. 

 
Cuarto .-  Notifiquese esta resolución facendose constar que o presente acto 

pon fin á vía administrativa e que contra o mesmo, de conformidade co previsto nos 
artigos 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción 
Contencioso-Administrativa, poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo 
ante o Xulgado desta orde en Lugo, no prazo de dous meses a contar dende o día 
seguinte ó da notificación. 
 Non obstante poderá interpoñer, nos termos dos artigos 123 e 124 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano 
que ditou o acto, no prazo dun mes contado dende o día seguinte á recepción desta 
notificación. Contra a resolución expresa do recurso de reposicion podrá interpoñe-
lo recurso contencioso-administrativo no devandito prazo de dous meses e, no caso 
de que non se resolva expresamente, o prazo para interposición será de seis 
meses, contados dende que se produza o acto presunto. 
 Todo isto sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro recurso que 
estime conveniente. 
 
 
 


