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 tractorista 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 tractorista
“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
BAO LÓPEZ JOSÉ
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ANTONIO
LÓPEZ DOVAL ROGELIO
LÓPEZ PARDO JESÚS
NEIRA LÓPEZ EMILIO
REGUEIRO RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL
SANTOS SILVA RAÚL
ULLOA GÓMEZ ANTONIO
Excluídos/as:

DNI
33306170P
50041166C
76560279H
33349413B
33844273A
33345568F
X2668963C
33855649V
76582079Z

LAMAS PEREIRA ADRIÁN

NON
PRESENTADO

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
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
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ANUNCIO

Titular: Don José Antonio Arias Vázquez, Xefe de Unidade Coordinación,
Xestión e Apoio na Área de Xestión Territorial da Deputación Provincial de
Lugo.
1 VOCAL
Titular: Don José Claudio López López, Conductor órganos de goberno no
Parque Móbil da Deputación Provincial de Lugo.
SECRETARIO
Titular: Don Darío Ferreiro Otero, Adxunto Xefe Servizo Explotación,
Mantemento e Conservación no Servizo de Vías e Obras da Deputación
Provincial de Lugo.
Por razóns de urxencia na contratación e pola especificidade dos postos a
cubrir, se designa como suplente a Don Luis Jesús Fernández Reiga, Xefe da
Sección de Medio Ambiente no Servizo de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Lugo.
Igualmente cónvocase ao Tribunal para a súa constitución o vindeiro dia
martes 12 de decembro ás 9:30 horas.
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.

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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TERCEIRO.- Convocar en único chamamento ós/ás aspirantes admitidos/as
para que comparezcan o vindeiro día martes 12 de decembro ás 10:00
horas aos efectos de realización da proba práctica, na casa consistorial do
Concello de Becerreá.

