ANUNCIO
Con data 6 de decembro de 2017, dictouse Decreto da Alcaldía do seguinte
teor literal:
“DECRETO.Visto o disposto nas bases que rexen o procedemento de selección de
persoal
laboral
temporal
dun
UN/HA
ENXEÑEIRO
TÉCNICO
AGRICOLA/FORESTAL que contrará o Concello de Becerreá ao abeiro do
convenio de colaboración asinado coa Excma. Deputación Provincial de
Lugo para a execución de obras, servizos e creación de emprego
“PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017”.
No exercicio das competencias que me confire a vixente lexislación sobre
réxime local:
PRIMEIRO.- Prestar aprobación á lista definitiva de admitidos e excluídos
no procedemento de selección de persoal laboral temporal dun UN/HA
ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRICOLA/FORESTAL “PROGRAMA DEPUEMPREGO
2017”, e que se contratará a través da modalidade contractual de duración
determinada na modalidade de obra ou servizo determinado previsto no
artigo 15.1 a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, polo que se aproba o
Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores (TRET) e no artigo 2 do Real
Decreto 2720/1998, de 18 de decembro:
Admitidos/as:
APELIDOS E NOME
CAO CASARIEGO LUIS
DORADO RODA IVÁN
FERNÁNDEZ DE ARRIBA JESÚS
MOLL PÉREZ MARÍA ELISA
VALCARCE VIZCAINO ALBERTO
Excluídos/as:
GÓMEZ VILARIÑO ANA
ISABEL

DNI
33288518
C
33560330
H
76573934
B
52786575
B
76583310
A

3331001 NON
6J
PRESENTADA

Esta resolución expoñerase no Taboleiro de Anuncios do Concello e na súa
páxina web.
Contra a resolución contida no presente resolvo, poderase potestativamente
interpoñer recurso de reposición, no prazo de un mes, ante o órgano que
dictou o acto, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o
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Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses,
contados a partires do día seguinte ó da publicación do edicto no Taboleiro
de Anuncios do Concello e na súa páxina web.
SEGUNDO.- O Tribunal calificador estará composto por:
PRESIDENTE
Titular: Don José Fernández Pajares, Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas no
Servizo de Vías e Obras da Deputación Provincial de Lugo.
1 VOCAL
Titular: Don Juan Jesús Fernández Granda, Enxeñeiro Técnico Agrícola no
Servizo de Expropiacións e Control de Proxectos da Deputación Provincial de
Lugo.
SECRETARIO
Titular: Don Luis Jesús Fernández Reija, Xefe da Sección de Medio Ambiente
no Servizo de Medio Ambiente da Deputación Provincial de Lugo.
Por razóns de urxencia na contratación e pola especificidade dos postos a
cubrir, se designa como suplente a Don Darío Ferreiro Otero, Adxunto Xefe
Servizo Explotación, Mantemento e Conservación no Servizo de Vías e Obras
da Deputación Provincial de Lugo.

A Resolución contida neste resolvo que é de trámite dentro do proceso
selectivo, faise pública en cumprimento do disposto nas bases da
convocatoria, non procedendo contra a mesma recurso algún sen prexuizo
do establecido nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
réxime xurídico do sector público. Non obstante os/as interesados/as
poderán presenta-las alegacións que estimen convenientes para a súa
consideración na resolución que poña fin ó procedemento, conforme ao
establecido na Lei 40/2015, de 1 de outubro.
TERCEIRO.- Convocar en único chamamento ós/ás aspirantes admitidos/as
para que comparezcan o vindeiro día martes 12 de decembro ás 10:30
horas aos efectos de realización do primeiro exercicio, na casa consistorial
do Concello de Becerreá.
Ordénao e asínao electrónicamente o Sr. Alcalde-Presidente.”
O Alcalde, Don Manuel Martínez Núñez
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE NA DATA QUE FIGURA AO
MARXE.
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Igualmente cónvocase ao Tribunal para a súa constitución o vindeiro dia
martes 12 de decembro ás 9:30 horas.

