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DECRETO.- En Pol a 13 de xullo de 2018 

 

Visto que se expirou o prazo de presentación de solicitudes de admisión para a 

selección de 3 condutores motobomba para a prestación do servizo de prevención e 

defensa contra incendios forestais e 1 tractorista para as labores de desbroce de 

vías municipais para o Concello de Pol como persoal laboral. 

 

Vistas as bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en resolución de 

Alcaldía de data 6 de xullo de 2018. 

 

De conformidade coas bases da convocatoria, xunto coa convocatoria aprobada por 

resolución de Alcaldía de data 6 de xullo de 2018, e de conformidade co artigo 20 

do Regulamento xeral de ingreso de persoal ao servizo da Administración Xeral do 

Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos 

funcionarios civís da Administración Xeral do Estado, aprobado polo Real decreto 

364/1995, de 10 de marzo, e o artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de 

bases do réxime local, 

 

RESOLVO 

 

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación definitiva de aspirantes admitidos e 

excluídos para os seguintes postos de traballo: 

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS PARA O POSTO DE CONDUTOR DE 

MOTOBOMBA: 

• Gayoso Rivas, Manuel 

• Pol Rico José, Rubén 

• Yáñez Fernández, Luis 

 

EXCLUÍDOS: 

• Ninguén. 

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS PARA O POSTO DE TRACTORISTA: 

• Gayoso Rivas, Manuel 

• Peteira Varela, Miguel Ángel 

• Tellado Agrelo, Manuel 



 
 
 
 

 

EXCLUÍDOS: 

• Ninguén. 

 

 

SEGUNDO. Ordenar a publicación da presente Resolución no taboleiro de anuncios 

do Concello, na páxina web do Concello e na sede electrónica 

http://concellopol.sedelectronica.gal. 

 

TERCEIRO. Citar o Tribunal e os candidatos admitidos para o día 17 de xullo de 

2018 as 11:00 h. no Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello de 

Pol. 

 

Ordenao e asínao o Sr. Alcalde don Lino Rodríguez Ónega, do que, como Secretario, 

do Froilán Pallín Seco, dou fe. 

 

 

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE 
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