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SECRETARIO XERAL DO PLENO
JDR
ReF: Acta do quinto exercicio. Coñemento da lingua galega do proceso selectivo bomberpo
condutor.
Asunto: Acta coñecemento lingua galega

Concello de lugo

DO

QUINTO EXERCICIO REALIZADO DO PROCESO
SELECTIVO MEDTANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN PARA O AcCESO EN
pRoPtEDADE DE 12 PRAZAS DE BOMBEIRO/A CONDUTOR/A (6 PRAZAS
tNcLUtDAS NA OEP 2015 E 6 PRAZAS INcLUIDAS NA OEP 2016)
PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO.

ACTA

CONCELLODE LUGO EN QUENDA L¡BRE.

As 10,30 horas, do día 15 de xullo de 2.019, na Casa Consistorial de
Lugo, sita na Praza Maior no 1 de Lugo, reúnese o Tribunal cualificador da
convocatoria do proceso selectivo mediante o sistema de oposición para o acceso

en propiedade das referidas prazas de bombeiro conductor (6 prazas incluídas na
OEP 2015 e 6 prazas incluidas na OEP de 20'16), pertencentes ao cadro de
persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo en quenda libre, co fin de tomar
razón dos resultados das probas do quinto exercic¡o: coñecemento da lingua
galega, realizado o dia 4 de xullo de 2019, as 10 horas, coa asistencia dos
seguintes membros deste que se citan a continuación:
Presidente: Don José Antonio Arias Lombardero, Funcionario de Carreira
A2 da Excma. Diputación Provincial de Lugo.

Vogais: Don José Manuel Río Espiño, Oficialda Policía do Concello de
Lugo.

Don Manuel Rodríguez Lendoiro, cabo (C2) da Excma. Diputación de A
Coruña.
Don Eduardo López Dorado, Bombeiro condutor

do

Concello de Lugo.

Secretario: Don Justo Díaz Rodríguez (Secretario xeral do Pleno).
O Tribunal por unanimidade acorda:

Primeiro.- o Tribunal acordou publicar o resultado da cualificación obtida na
proba do quinto exercicio: coñecemento da lingua galega, realizada polo opositor
Don Sergio Vidal Lorenzo o dia 4 de xullo de 2019, as 10 horas, no local do
Tribunal Económico Administrativo, sito na planta baixa da Casa Consistorial do
Concello de Lugo, no proceso selectivo mediante o sistema de oposición para o
acceso en propiedade das referidas prazas de bombeiro conductor (6 prazas
incluidas na OEP 2015 e 6 prazas incluidas na OEP de 2016), pertencentes ao
cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo en quenda libre, que a
continuación se relaciona:

-
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Don Sergio Vidal Lorenzo. NO APTO.

SECRETARIO XERAL DO PLENO
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BeF: Acta do qu¡nto exercicio. Coñemento da lingua galega do proceso select¡vo bomborpo
condutor,
Asunto: Acta coñecemento l¡ngua galega

Segundo.- Comunicar ao opositor Don Sergio Vidal Lorenzo que conforme
ao disposto na base décimo cuarta letra c das bases xerais para o acceso en
propiedade a ptazas de funcionarias/os e persoal laboral do Excmo. Concello de
Lugo en quenda libre, que ao non haber superado a referida proba do quinto
exercicio ¡ealizada: coñecemento da l¡ngua galega, disporá dun prazo de dous anos
Celga equivalente, coa
para facer o curso de perfeccionamento de galego ou
advertenc¡a de que de non facelo non poderá participar en ningún proceso de
promoción ou provisión de postos que se convoquen.

o

Tercero.- Así mesmo, o Tribunal acordou conceder un prazo de 2
días natura¡s, dende a publicación na paxina WEB e no Taboleiro Anuncios do
Concello de Lugo, para que o referido opos¡tor po¡da presentar alegac¡óns
xustificadas á cualificación outorgada polo Tribunal na proba do quinto exercicio
¡ealizada: coñecemento da l¡ngua galega.

E para que así conste e surta os efectos legais oportunos, levantase

a

presente acta ás 10,40 horas, no lugar e data anter¡ormente expresados, unha vez
cert¡t¡co.
Tribunal, de cuxo acto este
firmada por todos os

o

o
Ar¡as Lombardero.

Asdo

Asdo.:

Tr¡bunal.
Rodríguez.

L!:
Asdo.: José Manuel Río Espiño.

Vogal.

Asdo.: Eduardo López Dorado.

Lendoiro.

