
 

DECRETO

Vista a Resolución de 28 de febreiro de 2018  desta alcaldía, pola que se fai 
pública a lista provisional  de admitidos e excluídos para o provisión con 
carácter temporal a tempo parcial (93,3 % xornada- 35 hs. Semanais) dun 
carpinteiro especialista (1) para o plan de conservación e funcionamento de 
bens e servizos do concello de Tomiño 2018, nomeamento do tribunal, día , 
lugar e horas das probas.

Dados  os  coñecementos  profesionais  que  esixe  a  avaliación  da  proba 
práctica e entrevista que se van levar a cabo no proceso selectivo desta 
praza,  faise  necesario  a  asistencia  dun/ha  profesional  que  asesore  ao 
tribunal.

Por estas razóns, esta Alcaldía, como órgano competente ao efecto, en uso 
das facultades que me confiren os artigos 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, o 
artigo 24 do RD Lexislativo781/1986, de 28 de novembro, e o 61 da Lei 
Galega de administración  local de Galicia 5/1997 de 22 de xullo, RESOLVE:

Modificar a nomeada Resolución de alcaldía de 28 de febreiro de 
2018, no punto no que se fai referencia á constitución do tribunal 
(apartado 3), cuxo texto quedará da seguinte maneira:

3.-O tribunal estará constituído polos seguintes membros:
-Presidenta: Ana I.  Morgadas Campo, Interventora do Concello de Tomiño ou  
funcionario/a que a substitúa.
-Vogais: 
Mario Melo Carreiro ou traballador/a municipal  que a substitúa.
Félix de Oliveira Franco ou traballador/a municipal  que o substitúa.
Francisco Javier Álvarez Verísimo ou traballador/a municipal  que o substitúa 
Catalina Echevarría Buades ou funcionaria/o municipal que a substitúa.

-Secretaria: Catalina Echevarría Buades. Secretaria do Concello de Tomiño ou  
funcionario/a que a substitúa.

-Asesor: Juan Carlos Cabaleiro González Calzado ou profesional da carpintería  
que o substitúa

A alcaldesa, Sandra González Álvarez
Asinado en Tomiño por sinatura Dixital  Certificada na data que figura na 
marxe do presente documento.               
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