
 
Concello de Oza-Cesuras

DECRETO DO ALCALDE

ANTECEDENTES:

O Concello de Oza-Cesuras está a realizar o proceso de selección para a formación dunha bolsa 
de traballo para realizar contratacións temporais de postos de peóns ou equivalentes para as 
obras por administración que se inicien neste exercicio ao abeiro do Plan Municipal de Obras e 
Servizos previsto no orzamento municipal 2019.

CONSIDERACIÓNS:

No apartado 5 das Bases que han de rexer para a dita provisión establécese que rematado o 
prazo  de  presentación  de  instancias  dictarase  resolución  declarando  aprobada  a  listaxe  de 
admitidos  e  excluídos,  resolución  se  publicará  no taboleiro  de anuncios  do concello,  e que 
tamén poderá publicarse na páxina web do concello sen carácter preceptivo, e que deberá conter 
a composición nominal do órgano ou tribunal seleccionador, integrado por catro persoas, tanto 
titulares como suplentes que se encargará de levar a cabo o proceso selectivo e o lugar, data e  
hora de comezo dos exercicios e, de ser o caso, a orde de actuación dos aspirantes.

Considerando o disposto no artigo 21.1 g) da lei 7/1985 de 2 de abril.

Por todo isto, esta Alcaldía RESOLVE:
 
1. Aprobar as seguintes listaxes de admitidos e excluídos no proceso de selección das persoas 

que formarán a bolsa de traballo para realizar contratacións temporais de postos de peóns ou 
equivalentes para as obras por administración que se inicien neste exercicio ao abeiro do 
Plan Municipal de Obras e Servizos previsto no orzamento municipal 2019.

a) Listaxe de admitidos:

APELIDOS   E NOME                                                                        DNI

CARRO LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER 76342739N

LÓPEZ VILARIÑO, JOSÉ MARÍA 33247920V

GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL 76342729W

MOAR NAVEIRA, JOSÉ LUIS 76343175B

SÁNCHEZ CAMPOS, ISAAC 47404370J

LÓPEZ REGUEIRO, JOSÉ MARÍA 32795103R

BOADO VARELA, ANTONIO 76354102J

ULLOA BLANCO, JUAN ANTONIO 76343189W

CARAMÉS SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL 76359320X

2. Establecer a composición do tribunal:

Presidente: José Manuel López Fraga, persoal laboral do Concello de Oza-Cesuras.



 
Concello de Oza-Cesuras

Secretario: María Belén García Otero, funcionaria do Concello de Oza-Cesuras.

2 Vogais: 
- José  Varela  Lata,  persoal  laboral  do  Concello  de  Oza-Cesuras  ou  persoal  

laboral que o substitúa.
- Juan Manuel Seoane Sobrino, persoal laboral do Concello de Oza-Cesuras ou  

persoal laboral que o substitúa.
Suplentes:

- Pablo Vidal Ferreño, funcionaro do Concello de Oza-Cesuras.

3. O tribunal seleccionador deberá constituirse o venres, 26  de xullo de 2019 ás 10:00 horas na 
Casa  do  Concello  ao  obxecto  de  levar  a  cabo  a  fase  de  concurso  na  que  se  valorarán  a 
experiencia  profesional  en  postos  similares  e   a  posesión  do carnet  de  conducir  tipo  B de  
conformidade cos méritos acreditados polas solicitantes. 

Oza-Cesuras, na data de sinatura electrónica

Dou fe,
O ALCALDE, O SECRETARIO,

Asdo.- J. Pablo González Cacheiro Asdo.- José C. Sánchez Presedo
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