
 
Concello de Pedrafita do Cebreiro

DECRETO nº 331/2018

D.  JOSÉ  LUIS  RAPOSO  MAGDALENA,  ALCALDE-PRESIDENTE  DO 

CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO, LUGO

De  conformidade  co  disposto  nas  bases  de  selección  para  a  creación  da  bolsa  de 

emprego para o posto de oficial 2ª carpintería como persoal laboral temporal.

RESOLVO:

Primeiro.- Declarar provisionalmente admitidos e excluídos na praza de Oficial de 2ª – 

Carpintería ós aspirantes seguintes:

ADMITIDOS:

N
º APELIDOS E NOME DNI/NIE

1 Argerey Moreno Jacinto 33318976A

2 Salgado Sanfiz Sergio 33560543R

3 Vivian Pérez Paulino 33314577C

EXCLUÍDOS:

Ninguén.

Segundo.- Elevar a definitiva a lista ata agora provisional de admitidos e excluídos, ao 

non haber excluídos

Terceiro.- A composición do Tribunal Cualificador será a seguinte:

PRESIDENTE: José López Lolo, Oficial de 1ª. Albanel, encargado do servizo de obras do Concello de  

Pedrafita do Cebreiro

SECRETARIA: Elvira Fernández Aira, Traballadora Social do Concello de Pedrafita do Cebreiro
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VOGAL: María de la Trinidad Pérez Méndez, Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello 

de Pedrafita do Cebreiro.

Cuarto.- Convocar ao Tribunal de Selección para a constitución do mesmo, o martes 

día 04 de setembro de 2018 ás 10:00 horas no salón de Plenos do Concello de Pedrafita 

do Cebreiro, para a valoración de méritos ás 10:15,  para a realización da proba práctica  

ás 11:00,  e para a entrevista curricular as 14:00 convocando así mesmo aos aspirantes 

admitidos. A non comparecencia dos aspirantes determinará a súa automática exclusión 

do proceso selectivo.

Quinto- Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Anuncios e na 

páxina web do Concello de Pedrafita do Cebreiro.

Sexto.- Dese conta ao pleno da corporación municipal.

Sétimo.- Contra este acto resolutorio procede recurso potestativo de reposición ante o 

mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes ou,  directamente recurso contencioso 

administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo, no prazo de dous meses, 

computándose tales prazos a partir do día seguinte ao da publicación, sen prexuízo de 

que os interesados podan exercitar calquera outro que estimen oportuno. No caso de 

interpoñer  recurso  de  reposición,  non  se  poda  interpoñer  recurso  contencioso 

administrativo  ata  que  sexa  resolto  expresamente  ou  se  producira  a  desestimación 

presunta do recurso interposto.

Así  o  manda  e  asina  o  Sr.  Alcalde  en  Pedrafita  do  Cebreiro,  na  data  da  sinatura 

electrónica á marxe

ALCALDE                                   A SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL

José Luís Raposo Magdalena             Lucía López López
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