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RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DE GOBERNO RESPONSABLE DA CONCELLERÍA DE
PERSOAL POLA QUE SE APROBA A COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL DO PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU
RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DA RISGA 2018 – Proxecto de
acondicionamento de varios espazos verdes do Concello de Pontevedra; Proxecto de
limpeza e mellora de espazos verdes dos cemiterios municipais do concello de Pontevedra;
Proxecto de mantemento das vías municipais rurais e reparacións no centro urbano e
dependencias municipais do concello de Pontevedra (TR351F 2018/37-5).
Tras aprobar en sesión da Xunta de Goberno Local de 18 de xuño de 2018 as bases reguladoras
para a contratación laboral temporal das persoas en situación ou risco de exclusión social
perceptoras da RISGA 2018 – Proxecto de acondicionamento de varios espazos verdes do Concello de
Pontevedra; proxecto de limpeza e mellora de espazos verdes dos cemiterios municipais do concello de
Pontevedra; Proxecto de mantemento das vías municipais rurais e reparacións no centro urbano e
dependencias municipais do concello de Pontevedra –, esta Concellería de Goberno, de conformidade
coas bases aprobadas e en exercicio das súas atribucións delegadas en virtude do acordo da Xunta
de Goberno Local de 21 de abril de 2017.
RESOLVE
Primeiro.- Que a composición da Comisión de valoración quede integrado da seguinte forma:
Presidenta: Dona María José Andión López, xefa de sección da Oficina Técnica de Benestar
Social, sendo o seu suplente don Carlos González Muíños, xefe do Servizo de Benestar Social e
Promoción Económica do Concello de Pontevedra.
Secretaria: Dona Mª Sofía Puente Iglesias, administrativa do Servizo de Persoal, sendo a súa
suplente dona Tania Rodríguez Garrido, administrativa do Servizo de Persoal do Concello de
Pontevedra.
Vogais:
- Don Juan José Peón Justo, xefe da unidade operativa de obras e mantemento, sendo o seu
suplente don Rafael Iglesias Carracelas, oficial albanel da brigada de obras e mantemento do
Concello de Pontevedra.
- Don Manuel Xesús Fontán Bouzas, técnico medio en xardinería da Oficina Técnica de Medio
Ambiente, Infraestructura, Enxeñería e Servizos, sendo o seu suplente don Manuel Cancela
Outeda, xefe da unidade operativa de parques e xardíns do Concello de Pontevedra.
- Don Luís Fernández Fuentes, técnico de ofertas da Oficina de Emprego de Pontevedra, sendo
a súa suplente dona Mª Pilar Trastoy Vázquez, directora da Oficina de Emprego de Pontevedra.
Así mesmo, de conformidade coa base oitava das bases reguladoras para a contratación laboral
temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da RISGA 2018 – Proxecto
de acondicionamento de varios espazos verdes do Concello de Pontevedra; proxecto de limpeza e
mellora de espazos verdes dos cemiterios municipais do concello de Pontevedra; Proxecto de
mantemento das vías municipais rurais e reparacións no centro urbano e dependencias municipais do
concello de Pontevedra -, noméase a don Manuel Ruibal Rodríguez, sepultureiro do Servizo de
Cemiterios do Concello de Pontevedra en calidade de asesor especialista da comisión de valoración
para a realización do antedito proceso selectivo.
Os membros dos diferentes Tribunais cualificadores poderán ser recusados, cando nos mesmos
concorra algunha das circunstancias previstas para a abstención, de conformidade co establecido
nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
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Segundo.- A presente resolución publicarase no Taboleiro de editos do Concello para xeral
coñecemento aos efectos previstos nas bases da convocatoria.

Así o ordena e dispón o Concelleiro de Goberno Responsable da Concellería de Persoal, no
exercicio das súas atribucións delegadas, en virtude do acordo da Xunta de Goberno Local, perante
o Secretario da Administración Municipal, que DA FE da precedente Resolución.
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