
 

 

CONCELLO DE FRIOL (LUGO) 

DON  JOSE ANGEL SANTOS SANCHEZ, ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE 

FRIOL, PROVINCIA DE LUGO.- 

VISTO que Dona María Carmen Gil Rodríguez, Secretaria do Xulgado de Paz de Friol e encargada da 

Biblioteca Municipal de Friol, solicita as vacacións durante o mes de Agosto, é preciso dispor de 

persoal que a substitúa para atención ao servizo durante a duración do período de vacacións. Á vista 

do dereito da traballadora ás vacacións e non dispoñendo doutro persoal que poida atender ao Xulgado 

de Paz e da Biblioteca Municipal de Friol durante o período, sen merma na prestación dos servizos 

xerais, considerando que se trata dunha prestación de servizos considerado como prioritario e que 

afecta a un servizo público de carácter esencial, é preciso dispor unha contratación temporal ao 

respecto, figurante de este xeito nas bases de execución do orzamento. 

VISTO que polo Concello de Friol procedeuse á convocatoria para a provisión dunha praza de 

substitución da secretaría do Xulgado de Paz e da Biblioteca Municipal de Friol, durante o período 

de vacacións, no mes de Agosto, de conformidade coas bases da convocatoria aprobadas por 

Resolución de Alcaldía de 12 de Xuño do actual. A convocatoria publicouse no Boletín Oficial da 

Provincia de Lugo número 138 de 17 de Xuño do actual, así como no taboleiro de anuncios e na páxina 

web do Concello de Friol (www.concellodefriol.es) 

VISTA a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as aprobada por Resolución de Alcaldía de data 

trinta de xuño do actual e publicada tanto na páxina web do Concello de Friol (www.concellodefriol.es) 

como no taboleiro de anuncios do Concello de Friol, onde se especificaba que os candidatos/as 

excluídos/as puideran reclamar contra a exclusión, ou proceder á corrección das deficiencias 

sinaladas nun prazo de dous días hábiles contados a partires do seguinte ao da publicación da 

resolución. 

VISTO que Don Rubén Ceide Cruzado presentou en tempo e forma a documentación de estar en 

posesión do Título de Bacharelato Superior, e visto que Dona Tamara Castelo López presentou a súa  

solicitude fóra de prazo, xa no propio rexistro da Excma. Deputación Provincial de Lugo. 

Á vista do anteriormente exposto, do disposto nas bases da convocatoria e da documentación e 

solicitudes presentadas e en uso das facultadas que me confire a vixente lexislación de réxime local, 

DECRETO: 

- PRIMEIRO: Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as ao proceso 

selectivo e ordenar a súa publicación no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello 

de Friol (www.concellodefriol.es): 

ADMITIDOS: 

NOME E APELIDOS D.N.I. 

Paula Blanco Soto 44.846.079-N 

Marta Villar Darriba 33.540.546-Z 

Pamela Lanzós López 33.346.241-J 

Paula Vázquez Ramos 33.553.397-P 

Almudena López Muíño 32.702.473-S 

http://www.concellodefriol.es/
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Vanesa López Vázquez 33.550.156-X 

Marta Fernández García 34.638.178-V 

Paula Cristina Ribeiro Oliveira X-2771606-Z 

Noelia García Arias 76.579.318-J 

Rubén Ceide Cruzado 34.292.187-S 

 

EXCLUÍDOS: 

NOME E APELIDOS D.N.I. MOTIVO 

Tamara Castelo López 33.547.027-D Art. 3.4 das Bases da Convocatoria: A solicitude foi presentada 

fóra de prazo, xa no propio rexistro da Excma. Deputación 

Provincial de Lugo. 

 

- SEGUNDO: advertir aos seguintes candidatos/as que existe documentación presentada 

xunto a súa solicitude para participar no presente proceso selectivo que non é orixinal ou 

que non está cotexada co seu orixinal e de non presentar no rexistro do Concello de Friol. 

Nun prazo de dous hábiles a contar dende o día seguinte da publicación da presente 

resolución tanto na páxina web do Concello de Friol e no Taboleiro de Anuncios do Concello 

de Friol, poderase entregar cotexada e caso de non entregarse dita documentación non será 

valorada polo órgano de selección: Dona Paula Blanco Soto con D.N.I. número 44.846.079-N 

e Dona Marta Fernández García con D.N.I. número 34.638.178-V. Poderase cotexar a 

documentación xa presentada, pero en ningún caso poderase incluír documentación a maiores 

da xa presentada no proceso. 

 

-  TERCEIRO: O encargado da valoración dos méritos e realización da entrevista persoal para 

a provisión da substitución da secretaría do Xulgado de Paz e da Biblioteca Municipal de 

Friol a que se refiren as presentes bases estará composto por: 

o Presidente: Don Pablo Veiga López-Castelo. 

o Vogais: Dona Mónica Vázquez Fandiño,  Don Antonio Lorenzo Morandeira e Don José 

Luis Vázquez Méndez. 

o Secretario: don Julio González Casanova. 

- Actuará como suplente do Presidente, no seu caso, Don Fernando Teijeiro Poudereux e como 

suplente do Secretario Dona Elisa Muñoz Álvarez. Como suplentes dos vocais, Dona Ana 

Sampedro Millares, Dona María Jesús Blanco Prado e Don Carlos Sánchez Pazos.  

 

- Actuará como asesor con voz pero sen voto, actuando como tal o Axente de Emprego e 

Desenvolvemento Local do Concello de Friol, Don Alberto Herrán Calvo. 

 

- A selección realizarase o vindeiro día trece de xullo do actual, na Casa Consistorial de Friol. 

O proceso de selección comezará ás once horas e trinta minutos. 

E para que así conste, asino a presente en Friol a cinco de xullo de dous mil dezasete. 
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