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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que o Concello de Mondoñedo e a Consellería do Medio Rural asinaron o día 5 de xullo de 
2016  un  convenio  de  colaboración  para  a  participación  na  prevención  e  defensa  contra 
incendios forestais  durante os anos 2016,  2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo 
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020,  
destinado a subvencionar o funcionamento dunha brigada efectiva composta de 5 membros por 
xornada de traballo,  actuando un deles como responsable e coordinador do funcionamento 
desta para establecer as relacións operativas e de comunicación co Distrito Forestal  ao que 
pertenza o Concello.

Vista as bases de convocatoria que regulan o proceso de selección de persoal para o vehículo 
motobomba  do  Concello  de  Mondoñedo  para  a  cobertura  temporal  de  tres  empregos  de 
condutor para o Concello  de Mondoñedo, ao abeiro da resolución da alcaldía do 21 de xuño de  
2018,

RESOLVO

Primeiro.- Aprobar a seguinte lista provisional de admitidos e excluídos coa especificación, de 
ser o caso, do motivo da exclusión:

LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATAS/OS INCLUÍDAS/OS

CONDUTOR VEHÍCULO MOTOBOMBA
1. GONZÁLEZ REGO, HUMBERTO MANUEL 33 350 082 J
2. MARTÍN DÍAZ, IVÁN 11 428 645 Z
3. OTERO CORRAL, JESÚS ÓSCAR 76 555 363 R

EXCLUÍDOS/AS
1. PARDO FREIRE, MANUEL 76 582 105 V
Motivo de exclusión: non dispor no momento da finalización do prazo de presentación de 
solicitudes de permiso de condución C
Tal e como establece a base quinta, as persoas excluídas disporan dun prazo de dous días 
hábiles desde o seguinte á publicación da presente, para a subsanación de erros e presentar 
reclamacións á lista provisional.

Segundo.- Designar como membros do Tribunal Cualificador:
Presidente: Abel Vigo García (arqueólogo municipal)
Secretario: María Remedios Rego Villalba (Administrativo do Concello)
Vogais:
Manuel Alonso Alonso (empregado da brigada municipal de obras)
Alberto Pérez Cuba (empregado da brigada municipal de obras)
María Esther Otero González (Responsable da Oficina de Información-Xuvenil)

Terceiro.- Convocar aos membros do Tribunal Cualificador o vindeiro luns 9 de xuño ás 09.00 h 
para a constitución do tribunal e posterior  baremación de méritos, no Salón de Plenos da Casa 
do  Concello  e  ás  09:30  h.,  para  a  proba  da  fase  de  oposición,  no  Parque  Empresarial  de  
Mondoñedo.
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Cuarto.- Convocar aos candidatas/os incluídas/os para realizar a proba da fase de oposición o 
luns 9 de xuño ás 09:30 h. na finca municipal, no Parque Empresarial de Mondoñedo. 

Quinto.- Os/as candidatos/as que deberán superar a proba de galego, son os/as seguintes:

1. MARTÍN DÍAZ, IVÁN 11 428 645 Z
2. OTERO CORRAL, JESÚS ÓSCAR 76 555 363 R

Sexto.- Ordenar a publicación desta resolución coa lista provisional de admitidos e excluídos nos 
termos recollidos nas bases de convocatoria.

Así o ordena e asina a Sra. Alcaldesa.

Mondoñedo, na data de sinatura

(documento asinado dixitalmente a marxe)
Ante min,

A alcaldesa o secretario 

María Elena Candia López José María Vázquez Pita
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