
 

 

CONCELLO DE FRIOL (LUGO) 

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

FRIOL, PROVINCIA DE LUGO.- 

VISTO que a Consellería de Economía, Emprego e Industria, ao abeiro da orde do 31 de Decembro 

de 2017, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do 

emprego no medio rural (APROL RURAL), concedeu ao Concello de Friol unha axuda para a 

contratación de dous traballadores desempregados en colaboración coas entidades locais, para a 

realización da obra ou servizo denominado “Mantemento e Desbroce de Pistas e Camiños Municipais”. 

VISTO que polo Concello de Friol procedeuse á convocatoria para a provisión de dous traballadores 

para a realización do servizo denominado “Mantemento e Desbroce de Pistas e Camiños Municipais”, 

por un período de nove meses de conformidade coas bases da convocatoria aprobadas por Resolución 

de Alcaldía de 11 de Maio do actual.  

VISTO o punto 4 das devanditas bases de convocatoria no que se establece que a selección do persoal 

a contratar levarase a cabo da forma prevista no artigo 14 da Orde do 31 de Decembro de 2017 da 

Consellería de Economía, Emprego e Industria, polo que se formulará unha oferta de emprego no 

Servizo Público de Emprego. Por conseguinte, non se requirirá  a presentación de instancia, xa que 

os/as candidatos/as deberán figurar na lista remitida polo Servicio Público de Emprego de Galicia, 

en contestación á correspondente oferta. 

VISTO que o pasado día 11 de Maio do actual presentouse na Oficina de Emprego Lugo Sur, a 

correspondente a oferta de emprego, con Rexistro de Entrada número 4389, para que o Servicio 

Público de Emprego remita ao Concello de Friol un listado de candidatos para a ocupación de Peón 

Forestal. 

VISTO que o pasado día 15 de Maio, a Oficina de Emprego Lugo Sur, remitiu ao Concello de Friol o 

listado de seis persoas desempregadas que serán notificadas para participar o vindeiro día sete de 

xuño do actual á selección de persoal para a contratación de dous traballadores para a realización do 

servizo denominado “Mantemento e Desbroce de Pistas e Camiños Municipais”. 

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 remitidos pola Oficina de 

Emprego Lugo Sur  e ordenar a súa publicación no taboleiro de anuncios e no portal de 

transparencia na súa páxina web (www.concellodefriol.es): 

ADMITIDOS: 



 

 

CONCELLO DE FRIOL (LUGO) 

NOME E APELIDOS D.N.I. 

Daniel Corral Río 33.857.074-Q 

Jesús Fernández Fernández 33.856.860-D 

Carlos Manuel Gil Núñez 33.841.542-D 

José Alberto Santos Santos X-1622332-G 

José Manuel Vázquez Moreno 76.578.683-E 

José Luis Vázquez Moreno 76.575.898-C 

 

A selección realizarase o vindeiro día sete de xuño do actual ás 11:30 Horas, na Casa 

Consistorial de Friol, de conformidade co establecido nas bases da convocatoria 

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