
 
Concello de Ribeira de Piquín

DECRETO DA ALCALDÍA

En Ribeira de Piquín, a 20 de xuño de 2018.

Asunto:  Lista  definitiva  de  admitidos  e  excluídos  do  proceso  selectivo  para  a 
contratación de dous (2) traballadores desempregados, persoal laboral temporal, como 
peóns especialistas forestais para a obra/servizo: Silvicultura, biomasa e limpeza de 
montes, a través do programa Aprol Rural, mediante concurso-oposición, a xornada 
completa  (100%)  cunha  duración  de  nove  (9)  meses,  nomeamento  de  tribunal  e 
convocatoria de probas selectivas.  

DON ROBERTO FERNÁNDEZ RICO, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE 
RIBEIRA DE PIQUÍN (LUGO).

De  conformidade  co  expediente  de  provisión  de  dous  (2)  traballadores 
desempregados, persoal laboral temporal, para a obra/servizo: Silvicultura, biomasa e 
limpeza de montes, a través do programa Aprol Rural, a xornada completa (100%), 
cunha duración de nove (9) meses, mediante concurso-oposición regulado nas Bases 
aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local, reunida en sesión extraordinaria de 
data 24 de maio de 2018. 

Visto que por Resolución da Alcaldía núm. 2018/0094, de data 18 de xuño, se aprobou 
a  lista  provisional  de  admitidos  e  excluídos  do  devandito  proceso  selectivo, 
concedéndose un prazo de un (1) día natural para formular reclamacións ou enmendar 
os defectos que motivaron a súa exclusión. 

Considerando que, no prazo establecido para o efecto, non foi subsanada ningunha 
das solicitudes excluídas. 

Analizadas  as  solicitudes  presentadas  polos  candidatos  remitidos  pola  Oficina  de 
Emprego de Lugo Sur-Campos Novos a través da oferta número 12-2018-5877,  e 
tendo en conta a competencia que me atribúe o artigo 21.1. g) e h) da Lei 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar,  con  carácter  definitivo,  a  lista  de  admitidos  e  excluídos  do 
devandito proceso selectivo, cos/ás seguintes aspirantes:

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS:  

APELIDOS E NOME DNI ACREDITACIÓN 
DO  IDIOMA 
GALEGO

Couso Fernández, Manuel 76.571.996-M Non

Couso Gómez, José 76.571.995-G Non

Couso Morán, Óscar 76.578.316-T Non

González Fernández, Ángel José 33.822.750-P Non
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Pérez Fernández, Adelino 33.855.687-D Non

Pérez Luna, Modesto 33.845.017-B Non

Pérez Méndez, Alberto 33.548.254-V Sí

LISTA DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS:  

APELIDOS E NOME DNI CAUSA DE EXCLUSIÓN

Fernández Díaz, Javier 76.578.244-C

Non acreditar o requisito da 
posesión da titulación suficiente 
(Base 3ª b) )

Pin López, Ovidio 33.328.290-W

Non acreditar o requisito da 
posesión da titulación suficiente 
(Base 3ª b) )

Prieto Pardo, José 33.342.004-P
Non cumprir o requisito 
establecido na Base 3ª h). 

SEGUNDO.- Proceder  a  nomear  os  seguintes  empregados/as  públicos  como 
membros do Tribunal de selección de persoal:

Presidente: D. Mario López Iglesias, Operario de Servizos Múltiples do Concello de A 
Pastoriza (Lugo).

Vogais:
D.  José Antonio  Arruñada  Amor,  Operario  de Servizos Múltiples  do Concello  de A 
Pontenova (Lugo).
Dna.  Ana Mª Méndez Enríquez,  Axente de Emprego e  Desenvolvemento  Local  do 
Concello da Fonsagrada (Lugo).
Dna. Marta Lodeiro Vilar, Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello 
de Ribeira de Piquín (Lugo).

Secretario: O Secretario-interventor da Corporación, D. Juan Hernando Rosa Ruíz, ou 
membro en quen delegue que actuará con voz pero sen voto.

Igualmente, proceder a convocar ao citado Tribunal para o venres 22 de xuño de 2018, 
ás 10:30 horas, no salón de plenos da casa consistorial de Ribeira de Piquín, aos 
efectos da realización da fase de concurso.

TERCEIRO.-  Convocar aos aspirantes que non acreditaron o coñecemento do idioma 
galego para realizar a proba escrita correspondente, ás 11:00 horas do día 22 de xuño 
de 2018. 
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CUARTO.- Convocar aos aspirantes do citado proceso selectivo para a realización do 
primeiro exercicio, de carácter teórico, ás 11:30 horas do día 22 de xuño de 2018. Unha 
vez concluído este e puntuado polo Tribunal, procederase seguidamente á realización 
do segundo exercicio, de carácter práctico. 

QUINTO.- Dar conta da presente resolución ao Pleno na próxima sesión ordinaria que 
se celebre.

Mándao e asínao o Sr. Alcalde-presidente, D. Roberto Fernández Rico, en Ribeira de 
Piquín a 20 de xuño de 2018.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE
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