RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO TRABALLADOR/A SOCIAL: LISTA
PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

R E S O L U C I Ó N:
1º. Aprobar a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos para o posto de funcionario
interino traballador/a social, indicando aos que resultasen excluídos que dispoñen dun prazo de 2
días hábiles para emendar os defectos subsanables e presentación de reclamacións, mediante escrito
que dirixido a esta Alcaldía, que poderá presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4
da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas -LPACAP-.
_

Nº

APELIDOS E NOME

DNI
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Resultando que pola Xunta de Goberno Local do 27-6-2018 acordouse a aprobación da
convocatoria e bases da selección de funcionario interino de traballador/a social.
_
Resultando que a convocatoria foi publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, nº 127, de
data 5-7-2018, no taboleiro de anuncios do Concello e no seu sitio web.
_
Resultando que finalizando o prazo de presentación de solicitudes presentáronse un total de 29
solicitudes dentro do mesmo.
_
Considerando que a base 4ª das que rexen a presente convocatoria establece que terminado o prazo
de presentación de instancias a Alcaldía ditará resolución declarando aprobada a lista provisional de
aspirantes admitidos e excluídos, que se publicará no taboleiro de anuncios do Concello e no seu
sitio web, con indicación das causas de exclusión, así como o prazo de emenda de defectos
subsanables e presentación de reclamacións que se concede aos aspirantes excluídos, que será de 2
días hábiles.
_
En virtude das atribucións que me confire a lexislación vixente e en concreto, os apartados g), h) e
s) do artigo 21.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local -LRBRL-,
como xefe de persoal dito a seguinte

1

Abad Isla, Adelaida

13.745.545-D

2

Antelo García, Pablo

78.800.409-V

3

Añón Guerra, Jonathan

44.846.078-B

4

Bendaña Piñeiro, Javier

35.481.664-R

5

Blanco Vázquez, Belén

44.824.729-Y

6

Boo Dodd, Sara

47.356.918-X

7

Cabaleiro Rodríguez, Lara

53.192261-T

8

Cambeiro Canosa, Eloy

47.368.147-S

9

Fandiño Rascado, Iria

32.687.423-F

10

Fernández Pérez, Adriana

53.303.551-Q

11

Fernández Villaverde, Ana María

33.993.667-N

OBSERVACIÓNS

12

Filgueira Álvarez, Beatriz

46.903.556-R

13

González Fafián, Iria

47.358.947-S

14

Gómez Lamas, Carmen Patricia

34.893.365-L

15

Martínez Morato, Jorge

34.984.338-G

16

Otero Vaamonde, María José

32.838.080-Z

17

Pardo Guillán, Aranzazu

32.833.793-M

18

Pazos Braña, Andrea

47.435.808-X

19

Pazos Franqueira, María Dolores

53.163.565-P

20

Pérez Tenreiro, Ana

46.916.853-G

21

Romero Fabal; Lidia

32.702.455-C

22

Sánchez Bisbal, María del Mar

41.505.576-Y

23

Vázquez Barreiro, Violeta

33.548.993-C

24

Veira Ferrín, Ana Patricia

47.383.280-Z
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LISTA DE EXCLUÍDOS E MOTIVOS
1

Carrillo Vázquez, Rubén 78.808.747-Y

Con data do 9-7-2018 realizou o ingreso da
taxa polo importe de 14 €, sen xustificar o
cumprimento das condicións para ser
beneficiario da redución:
- antigüidade mínima de 12 meses no
desemprego
- xustificante de non percibir ningunha
prestación.

2

González Pérez, Lucía

33.350.725-D

Con data do 13-7-2018 realizou o ingreso da
taxa polo importe de 14 €, sen xustificar o
cumprimento das condicións para ser
beneficiaria da redución:
- antigüidade mínima de 12 meses no
desemprego
- xustificante de non percibir ningunha
prestación.

3

Gutiérrez Álvarez, María 11.068.584-H
José

Con data do 11-7-2018 realizou o ingreso da
taxa polo importe de 14 €, sen xustificar o
cumprimento das condicións para ser
beneficiaria da redución:
- antigüidade mínima de 12 meses no
desemprego
- xustificante de non percibir ningunha
prestación.

4

Louro Ramón, Berta

Con data do 10-7-2018 realizou o ingreso da
taxa polo importe de 14 €, sen xustificar o
cumprimento das condicións para ser
beneficiaria da redución:
- antigüidade mínima de 12 meses no
desemprego
- xustificante de non percibir ningunha

46.912.972-X

prestación.
5

Rial Moure, Alba

44.833.032-Y

Con data do 6-7-2018 realizou o ingreso da
taxa polo importe de 15 €, sen xustificar o
cumprimento das condicións para ser
beneficiaria da redución:
- antigüidade mínima de 12 meses no
desemprego
- xustificante de non percibir ningunha
prestación.

_
Dado que hai 5 solicitantes cun mesmo motivo de exclusión, por formalización incorrecta do
requisito do ingreso do importe de inscrición (28 €), posiblemente debido a un defecto de
información ou de coñecemento das bases, de xeito extraordinario admitirase a corrección deste
requisito, aínda realizada fóra de prazo, se queda adecuadamente xustificado no prazo de
reclamacións.

_

- Presidencia: Mercedes Pazos Viqueira (traballadora social do Concello de Vilarmaior)
- Vogal: Elisa Daponte Cores (traballadora social do Concello de Aranga) _
- Secretaría: Alejandro Alonso Figueroa (secretario-interventor-tesoureiro)
_
Contra estes nomeamentos poderá promoverse recusación nos termos previstos no artigo 24 da Lei
40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público -LRXSP-.
_

4º. De non presentarse ningunha alegación ou reclamación, considerarase definitiva a lista de
admitidos e excluídos relacionada, continuando o procedemento da selección. Os solicitantes que
queden excluídos definitivamente do proceso poderán solicitar a devolución dos dereitos de exame,
por medio de escrito dirixido á Alcaldía e xustificante de titularidade da conta a onde se solicite o
ingreso.
Irixoa, de xullo de 2018
Diante miña
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2º. Publicar a lista provisional de admitidos e excluídos no taboleiro de anuncios do Concello e no
seu sitio web.
_
3º. Nomear ao tribunal cualificador, do proceso selectivo que nos ocupa, que estará composto por:

Antonio Deibe Sanmartín

O SECRETARIO
Alejandro Alonso Figueroa

