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

Asunto. Admitidos, excluídos convocatoria  enxeñeiro técnico medioambiental.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para participar na convocatoria para 

a contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado, dun enxeñeiro 

técnico medioambiental para desenvolvemento de traballos segundo o proxecto de emprego 

incluído no Fondo de Compensación Ambiental  2018, do concello de Muras, de acordo co 

establecido nas  base  da  convocatoria,  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.-  Aproba-la  lista  de  aspirantes  admitidos  e  excluídos  que  a  seguir  se 

relacionan:

Admitidos:
Apelidos e nome D.N.I
Issa Taher Piñeiro 33340137G
Natalia Carballal Candia 79341738H
Marcos Besada Alvarez 33570296Z
Raúl Vilela Darriba 33538096W
Tamara Alvarez García 34636718Y

Segundo.- Facer pública a presente resolución no taboleiro de anuncios da Casa do 

Concello e na súa páxina web. Os aspirantes  poderán solicitar a recusación dos membros do 

tribunal, coas causas e procedementos previstos nos artigos 28 e 29 da lei 30/1992.
Terceiro.- Nomear  aos membros do tribunal cualificador que a continuación se sinalan:
-Presidente: O Secretario- Interventor do Concello de Muras, Froilán Pallín Seco.
-Vocais:  A  traballadora  social  do  Concello  de  Muras,  Inmaculada  Rodríguez  

Villaveirán.
Educadora Social do Concello de Xermade, Manuela Vilaboy Romero
Administrativa do Concello de Muras, Ana Garabal Nieves

-Asesor Técnico: Antón Gandoy Fernández
-Secretario: O funcionario da Concello, José Orosa González
O Tribunal cualificador ten a facultade de resolver cantas dúbidas xurdan e tomar 

acordos correspondentes á consecución de criterios de puntuación obxectivos.
Cuarto.- Convocar aos membros do Tribunal cualificador para o próximo día 12 de 

XULLO de 2018 as 10.00 horas, co obxecto de constitución de dito Tribunal , e sinalar como 
data para a realización das probas da  fase da selección o mesmo día do presente mes de 
xuño as 11:00 horas no  Concello de Muras,  e avaliación de méritos da fase de concurso,  
para o cal quedan citados tódolos aspirantes admitidos.

Quinto.-  Dar  conta ao Pleno da Corporación na seguinte sesión que se celebre en 
cumprimento do estabelecido no artigo 42 do Real decreto lexislativo 2568/1986, de 28 de 
novembro,  polo  que se  aproba o  Regulamento de Organización,  Funcionamento e  Réxime 
Xurídico das Entidades Locais.
En  Muras,  asinado  dixitalmente  na  data  que  figura  na  marxe  polo  Sr.  Alcalde  D.  Manuel 
Requeijo  Arnejo,  do  que  eu,  D.  Froilán  Pallín  Seco,  como Secretario  dou  fe.  (Asinado  aos 
efectos do artigo 3 do RD 128/2018, de 16 de marzo)
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