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DECRETO.- En Pol a 12 de xuño de 2019 

 

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

provisión temporal de 2 peóns do Concello de Pol, en réxime de dereito laboral 

temporal, mediante o sistema de concurso e entrevista persoal, ao abeiro do Plan 

Único de Cooperación cos Concellos 2018 – Programa Fomento do Emprego da 

Excma. Deputación de Lugo. 

 

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

Alcaldía de data 22 de maio de 2019. 

 

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

resolución de Alcaldía de data 22 de maio de 2019, 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 da devandita convocatoria: 

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 

• Fernández Vázquez, Jesús 

• Jiménez Sánchez, Iván 

• Paraja Suárez, Ana Belén 

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS: 

• Ninguén. 

 

SEGUNDO. A composición do tribunal cualificador é a seguinte: 

 

 Presidente: Dª. María Luisa Armesto Domínguez, Traballadora Social do 

Concello de Pol 



 
 
 
 

 1º vogal: D. Emerio Camiño Fernández, peón do Concello de Pol 

 2º vogal: Dª. Verísima Labrada Lanza, Auxiliar Administrativo do Concello de 

Pol 

 Secretario: D. Froilán Pallín Seco, Secretario-Interventor do Concello de Pol 

 

TERCEIRO. A realización da entrevista e valoración de méritos comezará o día 13 

de xuño de 2019, ás 09:30 horas, no Salón de Sesións da casa consistorial do 

Concello de Pol. Os aspirantes deberán presentar a documentación orixinal de 

acreditación persoal e de méritos alegados. 

 

CUARTO. Que se publiquen no taboleiro de anuncios do Concello, así como na 

páxina web municipal a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, para os 

efectos oportunos, así como a designación do tribunal e a data de convocatoria para 

a selección. 

 

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

don Froilán Pallín Seco, dou fe. 

 

 

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE 
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