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Refª: 17nolistaprovlistaoficiaiselectricistas.doc
Asunto: Lista provisional proc. select. confección lista oficiais electricistas

En cumprimento da normativa vixente notíficolle que o Ilmo. Sr. Don XOSE
DANIEL PIÑEIRO VILLARES, Tenente de Alcalde-Delegado da Área de
Desenvolvemento Sostible e Persoal do Excmo. Concello de Lugo, dictou o
DECRETO NÚMERO 17006195 DO 03/07/2017, o cal é do teor literal seguinte:
“Rematado o día 27.06.2017 o prazo de presentación de instancias para a
cobertura temporal de prazas de oficial electricista para a elaboración dunha lista
para a contratación temporal para cubrir as necesidades que poidan xurdir,
convocado polo Decreto nº 17005108 do 05/06/2017, segundo as bases aprobadas
en sesión ordinaria do día vinte e catro de maio de 2017 pola Xunta de Goberno
Local , publicadas no Boletín Oficial da Provincia núm. 138 do día 17 de xuño de
2017 e Taboleiro de Edictos do Concello.
Esta Concellería, en virtude das atribucións conferidas á Alcaldía polo artigo
124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime Local e tendo en
conta o Decreto número 16005312, de delegación de atribucións, ditado o 5-72016, RESOLVE:
Primeiro.- Aproba-la lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos,
xuntamente coa causa da exclusión, do devandito procedemento selectivo que
seguidamente se indica:
ADMITIDOS:
APELIDOS E NOME:

D.N.I.

ABUIN TORRÓN, JAVIER
COSTEIRA FERNANDEZ, RAUL
LOSADA CASTAÑO, JOSÉ
RODRÍGUEZ PENA, LEONARDO
VIDAL PROUPÍN, JAVIER
EXCLUÍDOS:
-- Por non aportar a titulación esixida:
LOPEZ RODRIGUEZ, BENIGNO

33331187R
76578835J
33541476R
33349541R
33544628W

33542679P

-- Por non aportar a titulación:
GRANDÍO LEAL, FELIX

76572685G

Segundo.- .- Sinalar un prazo de dez días hábiles para enmendas (de
acordo co artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas), contados a partir do seguinte
á publicación deste decreto no Taboleiro de Anuncios do Concello.”
Do que se da traslado aos efectos oportunos.
Lugo, 4 de xullo de 2017
A Xefa do Servizo de Persoal.
Asdo.: Marta López Peña.
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