SECRETARÍA

Expediente Procesos selectivos convocados para cubrir as prazas vacantes pola quenda
de promoción interna, incluídas na Oferta de Emprego Publico OEP do ano
2017.
Trámite

Anuncio relativo á aprobación da relación provisional de aspirantes admitidos e
excluídos e a composición dos Tribunais cualificadores para determinados
procesos selectivos.

O concelleiro de goberno delegado da área de Réxime Interior, Persoal e Patrimonio, en data
26.02.2019, ditou a seguinte resolución:
“No Boletín Oficial da Provincia de 22.01.2019 (BOP nº 15), publicáronse as bases xerais e
específicas que regulan a convocatoria de procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no
Concello de Pontevedra incluídas na OEP 2017. Unha vez realizados os trámites pertinentes
para a formación dos Tribunais cualificadores e finalizado o período establecido para a
presentación de solicitudes, esta concellería de goberno, de conformidade coas bases
aprobadas e en exercicio das súas atribucións delegadas por la Alcaldía (Decreto de
21.04.2017),
RESOLVE:
Primeiro.- Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos.
Aprobar a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos ás probas de selección
convocadas para a cobertura de prazas vacantes incluídas na OEP 2017, pola quenda de
promoción interna, para os seguintes procesos selectivos e segundo se relacionan a
continuación:
a) 4 prazas de Administrativo.
Aspirantes admitidos:
1.
2.
3.
4.
5.

ALBERTO
AROSA
SARA
COVELA
BEATRIZ NORMA DIZ
RAQUEL
PARDILLA
MARIA
DELQUINTAN
CARMEN
S

LANDIN
RUA
MARTINEZ
GAGO
GRAÑA

Aspirantes excluídos:
1. DANIEL PIAY SUAREZ motivos (1) e (2) do apartado segundo desta resolución.

b) 2 praza de Auxiliar administrativo.
Aspirantes admitidos:
1. DANIEL
2. MARIA
ELVIRA
3. MARTA ELISA
4. IRENE
5. ADRIAN

BALIJE
CASTELLAN
O
COLLAZO
FUENTES
VILLA

GARCIA
SOTO
LOPEZ
BELOSO
MUJICO

Aspirantes excluídos: ningún.
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c) 2 prazas de Oficial de obras.
Aspirantes admitidos:
1. BRUNO FERNANDEZ FRANCO
Aspirantes excluídos: ningún.
d) 1 praza de Sepultureiro.
Aspirantes admitidos:
1. JESUS MANUEL SILVA RODRIGUEZ
Aspirantes excluídos: ningún.
e) 1 praza de Condutor mecánico.
Aspirantes admitidos:
1. FERNANDO CAPELO RIOS
2. FRANCISCO JAVIER GARCIA MOLINA
Aspirantes excluídos: ningún.
Segundo.- Motivos de exclusión e réxime de subsanación.Os números cardinais sinalados xunto ao aspirante excluído, relacionado para o proceso
selectivo no punto anterior, identifícanse cos seguintes motivos de exclusión:
(1) Por non reunir os requisitos esixidos na convocatoria
(2) Por a non presentación do xustificante de aboamento dos dereitos de exame.
De conformidade co previsto no artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, os aspirantes excluídos ou aqueles que puideran resultar omitidos, por
non figurar na relación provisional de admitidos ou de excluídos, disporán dun prazo de dez
días hábiles, a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Boletín
Oficial da Provincia, para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión.
Para ditos efectos deberá presentarse a documentación correspondente no Rexistro Xeral
deste Concello ou nas demais formas que determina o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo
sinalado.
Advírtese aos interesados que, de non procederse á subsanación, en cada caso de que
corresponda, serán declarados definitivamente excluídos.
Concluído o prazo de 10 días para presentación de subsanacións ou reclamacións contra a
presente resolución, de non presentarse reclamación algunha, a lista provisional de
admitidos elevarase a definitiva. No suposto de que se produzan reclamacións deberá
ditarse nova resolución, estimándoas ou desestimándoas.
A resolución pola que se resolvan as reclamacións, aprobará a lista definitiva de admitidos e
excluídos e publicarase no BOP e no Taboleiro de edictos do Concello.
Terceiro.- Tribunais cualificadores.Os tribunais cualificadores do proceso selectivo convocado quedará integrado da seguinte
forma:
a) 4 prazas de Administrativo.
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SECRETARÍA

Presidenta:
- Patricia Rivadulla Rodal, Xefa do Servizo de Xestión Tributaria, sendo o seu suplente José
Francisco González Neira, Xefe do Servizo de Contratación.
Secretario:
- Miguel Ángel Rodríguez Baquero, Administrativo xefe de negociado do Servizo de
Secretaria e Asuntos Xerais, sendo o seu suplente Beatriz Claro Samaniego, Administrativa
xefa de negociado do Servizo de Secretaria e Asuntos Xerais
Vogais:
- Jose Ángel Limeres González, Administrativo xefe de negociado de actas do Servizo de
Secretaría e Asuntos Xerais sendo a súa suplente Emilia Susana Ameijeiras Ferro,
Administrativa xefa de negociado do Servizo de Contratación.
- Elena Crespo Casal, Administrativa xefa de negociado do Servizo de Urbanismo, Medio
Ambiente e Patrimonio Histórico sendo a súa suplente Montserrat González Pérez, Técnica
media de xestión do Servizo de Coordinación Tributaria.
- Mercedes Seijo Orjales, Técnica media de xestión do Servizo de Persoal, sendo o seu
suplente Luís Fernando Álvarez Vilariño, Administrativo xefe de negociado da Sección de
Contabilidade.
b) 2 praza de Auxiliar administrativo.
Presidenta:
- Encarnación Dapena Losada, Xefa do Servizo de Educación e Promoción Económica,
sendo a súa suplente María del Mar Lamoso Varela, Xefa do Servizo de Secretaría e
Asuntos Xerais.
Secretaria:
- Eva Córdoba Márquez, Administrativa xefa de negociado do Servizo de Urbanismo, Medio
Ambiente e Patrimonio Histórico, sendo a súa suplente Emma Estévez Domínguez,
Administrativa xefa de negociado do Servizo de Cultura.
Vogais:
- Manuel Ángel del Río Fernández, Administrativo xefe de negociado do Servizo de Arquivo
sendo o seu suplente Jose Ángel Ferreira García, Administrativo xefe de negociado do
Servizo de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio Histórico.
- Luis Fernando Álvarez Vilariño, Administrativo xefe de negociado da Sección de
Contabilidade, sendo o seu suplente José Rosales Sueiro, Administrativo xefe de negociado
de gastos da Sección de Contabilidade.
- María Dolores Mosquera Barahona, Administrativa xefe de negociado do Servizo de
Inspección Tributaria, sendo o seu suplente Joaquín Alfredo Cuiñas Rodríguez, Administrativo
adxunto ao Secretario do Pleno.
c) 2 prazas de Oficial de obras; 1 praza de Sepultureiro; e 1 praza de Condutor mecánico.
Presidenta:
- Rosa Magdalena Fernández, Arquitecta da Oficina Técnica de Arquitectura e Planeamento,
sendo a súa suplente María Isabel Couselo Torres, Técnica media de Medio Ambiente e
Servizo de Limpeza da Oficina Técnica de Medio Ambiente, Infraestruturas e Sanemento.
Secretaria:
- Marta de las Heras Rodríguez, Xefa do Servizo de Patrimonio, sendo a súa suplente
Patricia Rivadulla Rodal, Xefa do Servizo de Xestión Tributaria.
Vogais:
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- Manuel Cancela Outeda, Mestre xardiñeiro da Brigada de Xardíns sendo a súa suplente
Ángel Velando Rodríguez, Arquitecto xefe da Oficina Técnica de Arquitectura e Planemento.
- María del Carmen Formoso Beloso, Técnica media en medio ambiente natural, sendo o seu
suplente Antonio Dopazo Sobreira, Oficial electricista da Brigada de Electricidade.
- Juan Carlos Peón Justo, Xefe da Unidade Operativa da Brigada de Obras e Mantemento,
sendo o seu suplente Celestino Villanueva Amorín, Oficial canteiro de Obras e Mantemento.
Os membros dos 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, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.
Cuarto.- A presente resolución publicarase no BOP e no Taboleiro de edictos do Concello,
situado no baixo do edificio Michelena 30, para xeral coñecemento aos efectos previstos nas
bases da convocatoria e , de forma complementaria, na Sede Electrónica do Concello de
Pontevedra cuxa dirección é http://sede.pontevedra.gal .”
Pontevedra, á data da sinatura.
O Secretario,
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