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Anuncio 
 
 
Listado provisional das persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo para a provisión 
en réxime laboral temporal da contratación de 3 peóns forestais encargados/as do manexo e actuación 
do vehículo motobomba (V.M.B) 2021: 
 

ADMITIDOS/AS 

3 peóns forestais encargados/as do manexo e actuación do vehículo 
motobomba (V.M.B) 

APELIDOS E NOME DNI/NIE 

CAMBA RIAL DAVID 78.799.522G 

GARCIA FREIRE OSCAR 32.693.060D 

GROBAS GALLEGO ALBERTO 44.825.531X 

FERNÁNDEZ CARBIA MARTIN 46.095.911R 

FRAMIL LEA FRANCISCO JAVIER 44.826.221A 

LODEIRO GUZMÁN  ISMAEL 45.874.800W 

NEIRA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 33.310.107N 

PENA GARCÍA RAFAEL 78.799.081T 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ LORENZO 53.489.415V 

 
 

EXCLUIDOS/AS (PROVISIONAL) 

3 peóns forestais encargados/as do manexo e actuación do vehículo motobomba (V.M.B) 

APELIDOS E NOME DNI/NIE MOTIVO DA EXCLUSIÓN 

CUEVAS DURÁN YAGO 

45.873.779A NON PRESENTA:  
Non está cuberto nin asinado o reverso do 
anexo II. 

FERRO RIAL ELENA 45.954.319C 
NON PRESENTA:  
Non presenta o anexo I  

 GARCÍA BACEIREDO MANUEL 44.664.105Z 

NON PRESENTA:  
-Informe de vida laboral expedido pola 
seguridade social actualizado, posto que o que 
presenta ten data do 1 de abril de 2021. 
- Se é o caso, xustificante bancario do pago da 
taxa de participación no proceso de selección 
dentro do prazo de presentación de 
solicitudes.  

FERNÁNDEZ SENÍN MANUEL 33.243.916S 

NON PRESENTA:  
-Informe de vida laboral expedido pola 
seguridade social actualizado. 
- Se é o caso, xustificante bancario do pago da 
taxa de participación no proceso de selección 
dentro do prazo de presentación de 
solicitudes. 
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MIDÓN PEREIRA ANDRÉS 
MANUEL 44.827.972Y 

NON PRESENTA: 
-DNI. 
-Carné de conducir C. 
-Titulación académica requerida para o posto. 

 
Ábrese un prazo de 3 días hábiles a contar a partir do día seguinte ó da publicación, é decir, dende o 

día 7 ó 9 de xullo ambos inclusive para a presentación de alegacións á aprobación inicial da listaxe 
provisional de admitidos e excluídos.  
 
As alegacións presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Boqueixón con cita previa entre as 
9:00h. e as 14:00h., na Sede electrónica (https://sede.boqueixon.com) ou na forma prevista no artigo 
16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 
Públicas. Se presentara a instancia por correo postal, deberá aparecer o selo da oficina de correos na 
devandita solicitude e se lle comunicará ó Concello coa presentación dunha copia da citada solicitude 
por correo electrónico á dirección emprego@boqueixon.com. Noutro caso só a data de inscrición da 
instancia no rexistro do Concello será a que se teña en conta para todos os efectos. 
 

 

Boqueixón, na data da sinatura dixital 
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