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2021/PROCESOSELECTIVO/000006
RESOLUCIÓN DA CONCELLERÍA DELEGADA DO SERVIZO DE PERSOAL E CULTURA POLA QUE
SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS NO
PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A CONFECCIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA
(LISTA B) PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TÉCNICO/A EN INFRAESTRUTURAS
CULTURAIS, GRUPO A ,SUBGRUPO A1
Por Resolución da concellería delegada do Servizo de Persoal e Cultura do 27/05/2021 publicada no
taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra, no taboleiro de anuncios electrónico e, de forma
complementaria, na Sede Electrónica do Concello de Pontevedra o día 31/05/2021, publicouse a lista
provisional de aspirantes admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a configuración dunha
lista de reserva para a provisión interina de prazas de técnico/a en infraestruturas culturais (grupo A,
subgrupo A1)
De conformidade co previsto no artigo 7 das bases reguladoras da convocatoria,
RESOLVO
Primeiro.-Listaxe definitiva de aspirantes admitidos/as.-Admitir aos/ás seguintes aspirantes:
1

ACUÑARIVEIRO

EVA

2

AGUETE

3

BUELA MARTINEZ

4

FERNANDEZ SABORIDO

5

LIZ

6

LORENZO

GALLEGO

MARCOS ANTONIO

7

PORTELA

VAZQUEZ

MARÍA DEL PILAR

8

PORTELA

VAZQUEZ

MARIA ESTHER

9

SANCHEZ

FIDALGO

EVA

10

SILVA CANABAL

11

VAZQUEZ

DE PAZOS

DE CEA

ARANCHA

ANA SILVIA
ANXO MANUEL

BEATRIZ

LUCIA

LIÑEIRA

JORGE

Segundo.- Listaxe de aspirantes excluídos/as.Ningún
Terceiro.-COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR.- Consonte o disposto nos artigos 8 e 9 das
bases reguladoras da convocatoria, a composición do mesmo queda integrado da seguinte forma:
Presidente:
-Don Jose Luis Sarandeses Martinez, xefe do Servizo de Cultura do Concello de Pontevedra sendo a
súa suplente dona María de los Desamparados San Martín Zamácola, xefa do Servizo de Persoal do
Concello de Pontevedra.
Secretaria:
- Dona Vanesa Gómez Pacheco técnica da administración xeral da Xerencia de Urbanismo do
Concello de Vigo adscrita en comisión de servizos á xefatura Servizo de Disciplina Urbanística, Medio
Ambiental e Policía Administrativa do Concello de Pontevedra, sendo a súa suplente dona Encarna
Dapena Losada, xefa do Servizo de Educación e Promoción Económica do Concello de

Pontevedra.
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Vogais:
- Don Pedro Figueroa Dorrego, profesor titular de organizacións de empresas da Universidade de
Vigo sendo a súa suplente dona Antonia Blanco Pesqueira, catedrática da escola universitaria da
Facultade de Ciencias, Educación e do Deporte do Campus de Pontevedra
- Don José Pérez Arias conservatorio vicedirector do Conservatorio Manuel Quiroga de Pontevedra,
sendo o seu suplente don Ignacio Fernando Barcia Rodríguez, profesor titular de universidade da
Universidade de Vigo.
- Dona Marta de las Heras Rodríguez, xefa do Servizo de Patrimonio do Concello de Pontevedra,
sendo o seu suplente don José Francisco González Neira, xefe do Servizo de Contratación do

Concello de Pontevedra.
Os/as membros/as do Tribunal cualificador poderán ser recusados/as, cando nos/as mesmos/as 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.- DATA, LUGAR E HORA DA CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E CELEBRACIÓN DO
PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN .- Determinar a data en que terá lugar a constitución
do Tribunal Cualificador e a celebración do primeiro exercicio:
A Constitución do Tribunal terá lugar o día 19 de xullo de 2021, ás 09:00 horas, na sala de xuntas do
Servizo de Cultura, situada na rúa Churruchaos, núm. 2-1.
-O primeiro exercicio terá lugar o día 21 de xullo de 2021 ás 13:00 horas, na Sala de Obradoiros
pranta baixa do Pazo de Cultura situado na rúa Alexandre Bóveda s/n (planta 0)
Quinto.- Os/as aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do DNI,
ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como dos medios
materiais adecuados e necesarios para a práctica dos exercicios.
Sexto.-Contra a precedente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse ben o
recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou e no prazo dun mes a contar dende o
día seguinte ao da súa notificación, ao amparo do establecido no artigo 124.1 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou ben o recurso
contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa
notificación ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra.
Así o ordena e dispón a concellería delegada do Servizo de Persoal e Cultura no exercicio das súas
atribucións delegadas, do que eu, Secretario de Administración Municipal, dou fe.
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