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MANUEL REQUEIJO  ARNEJO,  ALCALDE-PRESIDENTE  DO  CONCELLO 
DE MURAS (LUGO)

Vista a resolución da Alcaldía nº 2017-0023 de data 01/06/2017, nomeando o tribunal 
que xulgará o proceso selectivo para participar na convocatoria para a contratación en 
réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado, de un/ha enxeñeiro técnico 
medioambiental ou equivalente para desenvolvemento de traballos segundo o proxecto 
de emprego incluído no Fondo de Compensación Ambiental 2017.

Visto que un dos seus membros non cumpre o requisito de titulación mínima para poder 
formar parte do mesmo.

De  conformidade  coas  atribucións  establecidas  no  artigo  21.1  da  Lei  7/1985,  en 
relación co artigo 61.1 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia RESOLVO:

PRIMEIRO.- Facer  público a  composición do Tribunal  cualificador  que  xulgará  o 
proceso selectivo que estará composto polas seguintes persoas:

Presidente: D. Antonio López Vila, Secretario-Interventor Administración Local.
Secretario:  Dª.  Silvia  Lamelas  Soto,  Secretaria-Interventora  do  Concello  de 

Muras.       
         Vogais:  D.  Dámaso  Gumersindo  Pico  Balsa,  persoal  laboral  Administración 
Local.
                        D. José Orosa Gonzalez, funcionario Administración Local.

 Dª. Lucía Varela Martínez, Interventora do Concello de Pontedeume.

SEGUNDO.- Convocar aos membros do Tribunal cualificador para o próximo día 7 de 
xuño de 2017 as 8.30 horas, co obxecto de constitución de dito Tribunal e avaliación de 
méritos da fase de concurso, e sinalar como data para a realización da proba da segunda 
fase da selección o próximo día 7 de xuño  as 11:00 horas no Salón de Plenos do 
Concello de Muras, sita en Praza da Galeguidade, 4,  para o cal quedan citados tódolos 
aspirantes admitidos.

TERCEIRO.- Dar conta ao Pleno da corporación na seguinte sesión que se celebre en 
cumprimento  do  establecido  no  artigo  42  do  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
novembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e 
Réximen Xurídico das Entidades Locais.

En  Muras,  asinado  dixitalmente  na  data  que  figura  na  marxe  polo  Sr.  Alcalde  D. 
Manuel Requeijo Arnejo, do que eu, Dª Silvia Lamelas Soto, como Secretaria, dou fe. 
(Asinado aos efectos do artigo 2 do RD 1174/1987)


	barcode1: 
		xestiona esPublico - Concello de Muras
	2017-06-05T10:26:45+0200
	Muras
	REQUEIJO ARNEJO, MANUEL (FIRMA)
	O acepto


		xestiona esPublico - Concello de Muras
	2017-06-05T10:34:25+0200
	Muras
	LAMELAS SOTO SILVIA - 41084531E
	O acepto




