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2018/PROCESOSELECTIVO/000006

RESOLUCIÓN DA CONCELLERÍA DE GOBERNO RESPONSABLE DA ÁREA DE PERSOAL
ASUNTO: LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, COMPOSICIÓN DO

TRIBUNAL CUALIFICADOR E SE FIXA A DATA, LUGAR E HORA DE CONSTITUCIÓN DO
TRIBUNAL E A DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO
SELECTIVO CONVOCADO PARA CONFIGURACIÓN DUNHA LISTAS DE RESERVA PARA A
COBERTURA INTERINA DE PRAZAS DE TÉCNICO/A EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN ,
ENCADRADAS NO GRUPO A, SUBGRUPO A1,

Por Resolución da concellería de goberno responsable da Área de Persoal, Réxime Interior e Patrimonio
do 10/10/2018 publicada no Taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra e, de forma
complementaria, na páxina web do Concello de Pontevedra na mesma data, publicouse a lista provisional
de aspirantes admitidos e excluídos do proceso selectivo convocado para a configuración dunha lista de
reserva para a cobertura interna de prazas de técnico/a en tecnoloxías da información da escala de

administración especial encadradas no (grupo A, subgrupo A1)

De conformidade co previsto no artigo 7 das bases reguladoras da convocatoria, RESOLVO:

Primeiro.-LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS.- Aprobar a lista definitiva
de aspirantes admitidos e excluídos dos procesos selectivos convocados:

TÉCNICO/A EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

ADMITIDOS
1

ALONSO GARCÍA, YAGO

2

BERMEJO PLANA, MANUEL

3

FERNÁNDEZ VILLAR, CARLOS

4

GUERRA RODRÍGUEZ, JUAN JOSE

5

MAGARIÑOS MOA, MANUEL

6

RODRIGUEZ DORADO, CÉSAR

EXCLUÍDO
NINGÚN
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Segundo.- COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR.Composición do tribunal cualificador do proceso selectivo.- Consonte o disposto nos artigos 8 e 9 das
bases reguladoras da convocatoria, a composición do mesmo queda integrado da seguinte forma:

TÉCNICO/A EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN
Presidente:
-Don Antonio Bueno Iglesias, xefe do Servizo de Infraestructuras e Arquitecturas Tecnolóxicas da
Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, sendo o seu suplente don José María Álvarez Ordóñez,
enxeñeiro informático do Concello de Xixón.

Secretaria:
- Dona Patricia Rivadulla Rodal, xefa do Servizo de Xestión Tributaria, sendo o seu suplente don
José Francisco González Neira , xefe do Servizo de Contratación.
Vogais:
- Don Rodrigo Varela Gestoso, subdirector de Sistemas de Información da Estrutura de Xestión
Integrada de Vigo da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, sendo o seu suplente don José
Luís Sarandeses Martínez, xefe do Servizo de Cultura.
- Don Jorge Prado Casal, xefe do Servizo de Soporte e Implantación da Consellería de Sanidade da
Xunta de Galicia, sendo a súa suplente dona María de los Desamparados San Martín Zamácola, xefa
do Servizo de Persoal.
- Dona Rosa María Reinoso Justo, coordinadora da Área de Sistemas Persoais e Atención ao Usuario
da Universidade da Coruña, sendo a súa suplente dona Amanda Picos Almeida, enxeñeira
informática do Concello de Xixón.

Asesor das probas de tipo test e do suposto de carácter práctico (consonte o disposto na base 5.1.A e
5.1.B) das bases reguladoras da convocatoria:
- Don Samuel Alonso Pérez, técnico da administración electrónica do Servizo de Secretaría e Asuntos
Xerais.
Asesora da proba de lingua galega (consonte o disposto na base 5.1.C) das bases reguladoras da
convocatoria, o segundo exercicio da fase de oposición consistirá nunha proba sobre coñecemento do
idioma galego):
- Dona Concepción Cochón Rodríguez, Asesora Lingüística do Servizo de Normalización Lingüística.
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Os membros do Tribunal cualificador 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.
Terceiro.- 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:
TÉCNICO/A EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

-A Constitución do Tribunal terá lugar o día 30 de outubro de 2018, ás 13:30 horas, na planta 1 do
edifico do Concello, sito na rúa Michelena-30, baixo.
-O primeiro exercicio terá lugar o 5 de novembro de 2018 ás 12:00 horas, na Sala de Xuntas do
Concello, sito na rúa Michelena-30, baixo.

Cuarto.- Os 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.

Quinto.-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 de goberno responsable da Área de Réxime Interior e Persoal no
exercicio das súas atribucións delegadas, do que eu, Secretario de Administración Municipal, dou fe.

Asinado por: JOSE CARLOS CASTIÑEIRA PIÑEIRO
Servizo: SECRETARIA DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Cargo: SECRETARIO
Data: 23/10/2018

Asinado por: VICENTE LEGISIMA GARCIA
Servizo: ALCALDIA
Cargo: CONCELLEIRO
Data: 23/10/2018
Este documento foi asinado electrónicamente conforme á lexislación de sinatura electrónica
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