
CONCELLO DE FRIOL (LUGO)

DON JOSE ANGEL SANTOS SANCHEZ, ALCALDE – PRESIDENTE DO

CONCELLO DE FRIOL, PROVINCIA DE LUGO.-

VISTO o convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Friol

para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017

e 2018. Cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER)

no Marco do PDR de Galicia 2014-2020.

VISTO que polo Concello de Friol procedeuse á convocatoria para a provisión de un traballador para

Xefe de Brigada por un período de tres meses do exercicio de 2017 para a brigada de prevención e

defensa contra incendios forestais, de conformidade coas bases da convocatoria aprobadas por

Resolución de Alcaldía de 2 de Xuño do actual. A convocatoria publicouse no Boletín Oficial da

Provincia de Lugo número 129 de 7 de Xuño do actual, así como no taboleiro de anuncios e na páxina

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

VISTA as bases da convocatoria, en canto aos requisitos contemplados nas bases para ser

admitidos/as ao proceso selectivo, no momento de finalización do prazo de presentación de

solicitudes, sen prexuízo da responsabilidade en que puidera incorrer por falsidade na solicitude,

procederase a aprobar mediante resolución a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as,

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

sinaladas. Non obstante, por non concorrer causa que motive a exclusión de ningún dos aspirantes que

presentaron as súas solicitudes, ao non ter que resolver reclamacións, procederase á aprobación e

publicación da lista definitiva de aspirantes admitidos/as, sen ningún excluídos/a, así como á

designación nominal do Tribunal encargado da valoración das probas e dos méritos, designándose día,

hora e lugar no que se reunirá o tribunal a efectos de valorar os méritos alegados presentados polos

aspirantes e a realización das entrevistas persoais, así como o lugar, data e hora do comezo das

probas. Todo elo, sen prexuízo, da posibilidade de rectificación de erros, de conformidade, co

disposto na vixente lexislación de procedemento administrativo.

Á vista do anteriormente exposto, do disposto nas bases da convocatoria 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:



CONCELLO DE FRIOL (LUGO)

NOME E APELIDOS D.N.I.

Hugo Martínez Arias 33.560.609-K

Javier Telmo Vázquez 33.554.921-Z

Javier Serén Pájaro 33.558.228-D

Diego Lombardero Barrera 76.582.483-G

Alejandro Villa García 76.581.432-B

Eva Villasol Rodríguez 33.557.813-P

Rosalía Morandeira Rebolo 33.549.559-B

Yolanda Fernández Pico 32.692.370-D

Patricia Pérez Morandeira 43.381.772-R

EXCLUÍDOS:

Ningún.

- SEGUNDO:O encargado de valoración dos méritos e realización das probas para a provisión

do posto a que se refire as presentes bases estará composto por:

o Presidente: Don Jesús Morado López.

o Vogais: Don Pablo Veiga López-Castelo, Dona Mónica Vázquez Fandiño e Dona Elisa

Muñoz Álvarez.

o Secretario: Don Julio González Casanova.

o Actuará como suplente do Presidente, no seu caso, Don José Luis Vázquez Méndez

e como suplente do Secretario, Don Antonio Lorenzo Morandeira. Como suplentes

dos vogais, Dona Ana Sampedro Millares, Don José López González e Don José

Ángel Balseiro Amido.

o Actuará como Asesora, con voz pero sen voto, actuando como tal a Enxeñeira de

Montes Dona Belinda Yepes Jiménez.

A selección realizarase o vindeiro día vinte e dous de xuño do actual, na Casa Consistorial de

Friol. O proceso de selección de un traballador para Xefe de Brigada comezará ás trece

horas, que se realizará a proba tipo test. Seguidamente procederase á realización das

entrevistas persoais. No caso de que un candidato se presente para varios postos,

realizarase unha única entrevista por persoa, que servirá para a realización de todos os

procesos de selección aos que concurra.

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