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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
PONTEVEDRA
Persoal, oposicións
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS INSPECTOR/A URBANISMO

ANUNCIO
A concellería delegada do Servizo de Persoal e Cultura , en data 26/05/2021 ditou a seguinte
resolución:

“RESOLUCIÓN DA CONCELLERÍA DELEGADA DO SERVIZO DE PERSOAL E CULTURA POLA QUE
SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS E
A COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR UNHA
PRAZA DE INSPECTOR/A DE URBANISMO E MEDIO AMBIENTE DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, INCLUÍDA NA OEP DO ANO 2017, POLA QUENDA LIBRE
Publicadas no BOP núm.99, do 27 de maio de 2019, as bases xerais e específicas que regulan
a convocatoria,entre outros, do proceso selectivo para acceder a unha praza de inspector/a
de urbanismo e medio ambiente no Concello de Pontevedra incluída na OEP do ano 2017,
realizados os trámites pertinentes para a formación dos Tribunais cualificadores e finalizado o
período establecido para a presentación de instancias (do 10/09/2019 ao 30/09/2019, ambos
inclusive), esta Concellería delegada, de conformidade coas bases aprobadas e en exercicio das
súas atribucións delegadas mediante Decreto da alcaldía de data 15/06/2019,

PRAZA: INSPECTOR/A URBANISMO E MEDIO AMBIENTE
QUENDA LIBRE (1 PRAZA)
ASPIRANTES ADMITIDOS/AS
1 CASAL VAZQUEZ PAULA

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:PR2QCAS633V2EYNW

Aprobar as listas provisionais de aspirantes admitidos/as e excluídos/as ás probas de selección
convocadas para a cobertura dunha praza de inspector/a de urbanismo e medio ambiente da
escala de administración especial , incluída na OEP do ano 2017, pola quenda libre, segundo
se relacionan a continuación:

https://sede.depo.gal

Primeiro.- LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS.-

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

R E S O LV E
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2 CERREDA ALVAREZ MARTIN

3 CIMADEVILA MOSQUERA MARTA
4 FERNANDEZ CONSTENLA LUCIA
5 GARCIA CASTIÑEIRA JOSE IBAN
6 LUSQUIÑOS OTERO JACOBO

7 MILLE ALVAREZ-QUIÑONES GUILLERMO
8 MONTERO GONZALEZ MARIA

9 PEREZ CACHAFEIRO MARCOS
10 PITA GARCIA PABLO

11 QUINTEIRO FONDEVILA MARIA REGINA
12 SALVADOR POTENTE MARIA DEL PILAR
13 SANCHEZ ESPIÑEIRA LUIS

14 SANCHEZ DEL CUETO LOSADA CARLOS
15 SILVA SEOANE CAYETANA
16 SOBRAL VIÑAS LUCIA

17 VAZQUEZ HERNANDEZ TERESA

De conformidade co previsto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento
administrativo común das administracións públicas, os/as aspirantes excluídos/as ou aqueles
que puideran resultar omitidos, por non figurar na relación provisional de admitidos/as ou de
excluídos/as, 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 da Lei 39/2015, no prazo
sinalado.
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Segundo.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN E RÉXIME DE SUBSANACIÓN.-

https://sede.depo.gal

Ningún

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ASPIRANTES EXCLUÍDOS/AS
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Advírtese aos interesados/as que, de non procederse á subsanación, en cada caso de que
corresponda, serán declarados definitivamente excluídos/as.

Concluído o prazo de 10 días para presentación de subsanacións ou reclamacións contra a
relación provisional de admitidos/as e excluídos/as da presente resolución, de non presentarse
reclamación algunha, esta lista provisional 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/
as e excluídos/as e publicarase no BOP e no Taboleiro de editos do Concello.
Terceiro.- TRIBUNAL CUALIFICADOR.-

O tribunal cualificador do proceso selectivo convocado quedará integrado da seguinte forma:
PRAZA: INSPECTOR/A URBANISMO E MEDIO AMBIENTE
QUENDA LIBRE (1 PRAZA)

Presidente:
- Dona Beatriz Rodríguez Yáñez, técnica xurídica de Planeamento, Desenvolvemento e Xestión
da Xerencia de Urbanismo de Vigo, sendo a súa suplente, 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.

- Don José Néstor Padrón Cibeira, enxeñeiro técnico industrial da Xerencia de Urbanismo de
Vigo, sendo a súa suplente, dona Mercedes Fernández Martínez, xefa do Servizo de Urbanismo,
Medio Ambiente e Patrimonio Histórico do Concello de Pontevedra
- Don Ángel Pillado González, enxeñeiro técnico industrial da Xerencia de Urbanismo de
Vigo, sendo o seu suplente, don Eugenio José Marcote Carballo, enxeñeiro xefe do servizo de
Cooperación cos Municipios da Deputación de Pontevedra

- Dona Rosa Magdalena Fernández, arquitecta da Oficina Técnica de Arquitectura e
Planeamento do Concello de Pontevedra, sendo a súa suplente, dona Carmen Gómez Mánzano,
xefa do servizo de Arquitectura de Deputación de Pontevedra.
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Vogais:

https://sede.depo.gal

- Don José Luis Sarandeses Martínez, xefe do Servizo de Cultura do Concello de Pontevedra,
sendo o seu suplente, don Jose Carlos Castiñeira Piñeiro, secretario da administración municipal
do Concello de Pontevedra.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Secretario:
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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.- A presente resolución publicarase no BOP e no Taboleiro de anuncios da casa do
Concello de Pontevedra sita na rúa Michelena, 30 e no taboleiro de anuncios electrónico (http://
sede.pontevedra.gal/public/bulletin/bulletin-index.xhtml), e de forma complementaria poderase
publicar no apartado de información sobre emprego da sede electrónica xunto coa información
do proceso selectivo (http://sede.pontevedra.gal/public/dynamic/transparency/employment/) .

Quinto.- Sen prexuízo do establecido nesta resolución en relación co prazo de presentación de
subsanacións ou reclamacións á relación provisional de aspirantes admitidos/as ou excluídos/as,
contra o apartado no que se aproba a designación dos/as membros/as do tribunal cualificador,
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 contenciosoadministrativo 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 no exercicio das súas atribucións delegadas,
ante o secretario da administración municipal, que DA FE da precedente resolución.”
En Pontevedra, na data da sinatura electrónica
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

O director xeral de RRHH

