
DECRETO NÚMERO 19005762 DO 09/07/2019

Ilma. Sra. Dona PAULA ALVARELLOS FONDO, Tenente de Alcaldesa-
Delegada da Área de Gobernanza: Economía e Recursos Humanos do 
Excmo. Concello de Lugo.

Visto que polo Decreto número 19005579 do 25/06/2019 resolveuse 
convocar o proceso selectivo para a contratación de 4 SOCORRISTAS para 
a obra Vilancia e salvamento acuático en áreas recreativas fluviais con zona 
de baño de acordo coas bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local 
deste Concello, na sesión ordinaria celebrada o día 11 de xuño de 2019.

Visto  que  as  bases  que  rexerán  a  convocatoria  deste  proceso 
selectivo foron publicadas íntegramente no BOP de Lugo, Núm. 146, de 27 
de xuño de 2019.

Visto  que  con  data  4  de  xullo  de  2019  rematou  o  prazo  de 
presentación  de instancias  de participación  no proceso  selectivo  obxecto 
desta convocatoria, esta Concellería, en virtude das atribucións conferidas á 
Alcaldía polo artigo 124 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases 
do Réxime Local e tendo en conta o Decreto número número 19005684, ditado 
o  1-07-2019,  modificado  polo  Decreto  número  19005695  de  03-07-2019, 
RESOLVE:

Primeiro.- Aprobar a lista provisional e definitiva de admitidos, ao non 
haber  excluídos,  no  proceso  selectivo  para  a  contratación  de  4 
SOCORRISTAS  para  a  obra  vixilancia  e  salvamento  acuático  en  áreas 
recreativas fluviais con zona de baño,  polo sistema de concurso-oposición, 
que se indica a continuación: 

Admitidos/as
NOME DNI
Cáceres López, Aaron XXX256F
De la Puente Pagán, Borja XXX555Q
Fernández Mariño, Jesús Ángel XXX808G
López López Lucía XXX656M
Maciñeiras Pérez, Pablo XXX717W
Sainz Maza Vilar, Adolfo Antonio XXX971S
Salgado González, Angela XXX654C

Excluídos/as
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NINGÚN 

Segundo.-  Facer público que, a Xunta de Goberno Local do Concello de 
Lugo, en sesión ordinaria celebrada o 11  de xuño de 2019, nomeou aos 
membros do tribunal cualificador para a contratación de 4 socorristas para a 
obra vixilancia e salvamento acuático en áreas recreativas fluviais con zona 
de baño; quedando constituido polas seguintes persoas:

Presidente:  D  Alfonso  Mondelo  Viñas,  Cabo  Bombeiro  en  funcións  do 
Concello de Lugo 

Suplente: D.Carlos Gazol Vázquez, Cabo Bombeiro do Concello de Lugo.

Vogais: 

1.-  D.  Manuel  Antonio  Trabada  Gómez,  responsable  de  instalacións 
deportivas do Concello de Lugo

 Suplente:  D.  Fernando  Timiraos  Carrasco,  encargado  de  monitores  do 
Concello de Lugo

2.- D Eduardo López Dorado, Bombeiro Condutor do Concello de Lugo

Suplente: D Antonio Abuín Fernández, Bombeiro Condutor do Concello de 
Lugo

3.-  Dª.  Francisco Fernández Piñeiro,  Bombeiro  Condutor  do  Concello  de 
Lugo

Suplente: D David Bruck Álvarez, Bombeiro Condutor do Concello de Lugo

Secretaria: D. María García Ferro, Vicesecretaria do Concello de Lugo.

Suplente: Dª. Amparo Rubinos Hermida, xefa de sección de estatítisca do 
Concello de Lugo

Terceiro.- Fixar a data, hora e lugar de celebración das reunións do 
tribunal cualificador do seguinte xeito:
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- Constitución do Tribunal: O día 11 de xullo de 2019, ás 9:30 horas, na Calle 
Montefaro, s/n Parque de Frigsa 27003 (piscinas municipais de Frigsa)

-  Realización do primeiro exercizo: O día 11 de xullo  de 2019,  ás 10:00 
horas, no 

As/os  aspirantes  deberán  ir  provistos  de  DNI  ou  documento  fidedigno 
acreditativo  da  súa  identidade  así  como  do  material  adecuado  (gorro  e 
bañador) para realizar a proba práctica.

Quinto.-  Procédase  á  súa  publicación  na  forma  legalmente 
establecida,  facéndose  constar  que  o  presente  acto  pon  fin  á  vía 
administrativa  e  que  contra  o  mesmo  pódense  interpoñer  os  seguintes 
recursos:

- Recurso potestativo de reposición previsto nos artigos 123 e 124 da 
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, ante o mesmo órgano que ditou o acto no prazo 
DUN MES, contado dende o día seguinte á recepción desta notificación.

- Recurso contencioso administrativo, nun prazo de DOUS MESES, 
contados a partir do día seguinte á notificación da presente resolución, ante 
o Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo (artigos 8, 25  e 46 da Lei 
29/1998,  de  13  de  xullo,  reguladora  da  Xurisdicción  Contencioso-
Administrativa), segundo a redacción dada pola disposición adicional décimo 
cuarta da Lei Orgánica 19/2003 de 23 de decembro, de modificación da Lei 
Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial.
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