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DECRETO  DE ALCALDÍA
Expediente: 1427/2018
Procedemento: convocatoria para a selección de persoal laboral temporal ao amparo do Plan Único de 
Cooperación cos Concellos 2018 da Deputación  de Lugo, mediante o sistema de concurso oposición de 2 
prazas de peóns medioambientais, 1 técnico en turismo e un oficial 1ª pintor.

DECRETO DE ALCALDÍA

Por Decreto desta Alcaldía nº 2019-0228 de data 12 de abril de 2019, aprobaronse as bases para a 
cobertura mediante o sistema de concurso-oposición de dúas prazas de peóns medioambientais, unha 
praza de técnico en turismo e 1 praza de oficial 1ª pintor, ao amparo do Plan único de cooperación cós  
concellos do ano 2018.

Vista a publicación realizada en cumprimento das citadas Bases no Boletín Oficial da provincia de Lugo  
nº 097 do 29 de abril, no taboleiro de anuncios, na sede electrónica e na páxina web do Concello de Foz  
(www.concellodefoz.es)

Visto que rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía dictará Resolución aprobando a  
lista provisonal de aspirantes admitidos/as e excluidos/as da praza de oficial 1ª pintor,  (neste caso 
con indicación da causa que da lugar a exclusión), que se fará pública na sede electrónica, no Taboleiro 
de Edictos e na páxina web do Concello de Foz, exclusivamente.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, por medio da presente, 

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista provisional de admitidos/as de 1 praza de oficial 1ª pintor: 

ADMITIDOS:

CUADRADO BAAMONDE JUAN LUIS 33998533-Q

LOPEZ JANEIRO JULIO 77594766-B

PENA LABRADA RICARDO 34883019-T

URIA CAMPOS ANA 77594800-E

SEGUNDO.- De conformidade co sinalado nas bases de convocatoria, conceder un prazo improrrogable 

de  cinco días hábiles para as reclamacións á lista provisional e emenda de defectos, a contar dende o 

día seguinte á publicación na sede electrónica, no Taboleiro de Edictos e na páxina web do Concello de 

Foz.

As reclamacións sobre as exclusións provisionais serán aceptadas ou rexeitadas na resolución pola que 

se aprobe a lista definitiva, que se fará pública da misma maneira que a provisional.

TERCEIRO.- Publíquese no Taboleiro de Edictos, na sede electrónica do Concello de Foz  e na páxina 

web: www.concellodefoz.es.

Mándao e asina o ALCALDE Javier Jorge Castiñeira ,  en Foz a 15 de maio  de dous mil dezanove; do 
que, como SECRETARIA, certifico.-

A Secretaria,                                                            O ALCALDE,

ANTÍA PENA DORADO,                        JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

                                                                            

                DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE 
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