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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
PONTEVEDRA
Persoal, oposicións
RESOLUCIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS BOMBEIRO/ACONDUTOR/A

ANUNCIO
A concellería delegada do Servizo de Persoal e Cultura , en data 21/07/2020, 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 DÚAS
PRAZAS DE BOMBEIRO/A-CONDUTOR/A INCLUÍDAS NA OEP DO ANO 2019 POLA QUENDA
LIBRE
Publicadas no BOP núm.50, do 12 de marzo de 2020, as bases xerais e específicas que
regulan a convocatoria de procesos selectivos para acceder a diversas prazas no Concello de
Pontevedra incluídas na OEP do ano 2019, realizados os trámites pertinentes para a formación
dos Tribunais cualificadores e finalizado o período establecido para a presentación de instancias
(do 07/06/2020 ao 26/06/2020, 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: BOMBEIRO/A-CONDUTOR/A
QUENDA LIBRE (2 PRAZAS)

ASPIRANTES ADMITIDOS/AS
1.—ABAD.—CAÑAS, ADRIAN
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Aprobar a lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as ás probas de selección
convocadas para a cobertura de dúas prazas de bombeiro/a-condutor/a do Concello de
Pontevedra incluídas na OEP 2019, tres 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:
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2.—ABAL.—CHAVES, REINALDO

3.—ALONSO CANTELI, GUILLERMO
4.—ARIAS.—PENAS, DANIEL

5.—BALADRON PAZOS, JAVIER
6.—BLANCO CASAS, IAGO

7.—BROULLON DURAN, GONZALO

8.—BURGUEÑO MARTINEZ, LUCAS

9.—COMESAÑA.—MARTINEZ, BRAIS
10.—CRUZ.—RIOS, AARON

11.—DE LA FLOR.—RUBIO,.—JAVIER

12.—DE LA FUENTE IGLESIAS, JUAN JOSE
13.—DIAZ-ROMERAL RUIZ, JUAN
14.—FERRO LEA, DAVID

15.—FIGUEIRIDO PEIXOTO, RUBEN

16.—GARCÍA ALVARELLOS, MANUEL
17.—GONZALEZ PEREZ, ADRIAN

18.—GONZALEZ POSADA ,JUAN DIEGO

22.—MAAÑON LOPEZ, RAMON

23.—MANTEIGA FANDIÑO, IVAN

24.—MOLEDO FILGUEIRA, ALEJANDRO
25.—NEIRA.—FRAGA.—IRIA, MARIA

26.—OUTEIRO LOUREIRO, PAULO MANUEL
27.—PAZ SOBREIRA, DIEGO
28.—PÉREZ.— PITA, IVAN
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21.—LOPEZ.—PAZ, GONZALO
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20.—LLOVES PRIETO, CARLOS

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

19.—GRANDAL SIXTO, ARON
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29.—POMBO CARRERA, SANTIAGO
30.—PRESA.—PRESA, SANTIAGO
31.—PRIETO ARAUJO, MARCOS

32.—ROSALES CARAZO , ADRIAN
33.—SANCHEZ SANCHEZ, ANXO
34.—SANZ.—USECHI, DAVID

35.—SEIJO.—CASTRO, DIEGO

36.—SUÁREZ DAPENA, DAVID

37.—VARELA GIMENEZ, JOSE GERMAN
38.—VELASCO FERREIROS, HECTOR

ASPIRANTES EXCLUÍDOS/AS

1.—ABASCAL CERUTI, ALBERTO (2)

2.—ARIAS.—RODRIGUEZ, CAYETANO HUMBERTO (2)
3.—FANJUL BELLOSO, MARUSELA (1,2)
4.—PEREZ.—ESPINO, ALFREDO (2)

5.—RODRIGUEZ ALVAREZ, RAUL MIGUEL (3)
6.—SANTOS VARELA, PABLO DAVID (2)

(2) Por non asinar ou non presentar a súa solicitude de admisión ás correspondentes probas
selectivas.

(3) Por non posuír o requisito esixido na base específica 3.b) da convocatoria de estar en
posesión do Titulo de Patrón de Navegación Básica ou superior no momento de rematar o prazo
de admisión de solicitudes, circunstancia posta de manifesto de forma expresa polo propio
interesado na documentación achegada xunto coa solicitude de participación.
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(1) Por non acreditar a súa identidade mediante copia simple por ambos lados do DNI ou
outro documento similar.
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Os números cardinais sinalados xunto aos/ás aspirantes excluídos/as, relacionados/as para
os procesos selectivos no punto anterior, identifícanse cos seguintes motivos de exclusión:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

SEGUNDO.— MOTIVOS DE EXCLUSIÓN E RÉXIME DE SUBSANACIÓN
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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.
Advírtese aos/ás interesados/as que, de non procederse á subsanación, en cada caso de que
corresponda, serán declarados/as definitivamente excluídos/as.

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/
as 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: BOMBEIRO/A-CONDUTOR/A
QUENDA LIBRE 2 PRAZAS

— Dona Berta Novas Rodríguez, policía da Policía Local do Concello de Pontevedra, sendo a
súa suplente dona Encarna Dapena Losada, xefa do Servizo de Educación e Promoción Económica
do Concello de Pontevedra
Vogais:

— Don Vicente Ferrería Balchada, sarxento do Servizo de Extinción de Incendios do Concello
de Pontevedra, sendo a súa suplente dona Rosa Magdalena Fernández, arquitecta da Oficina
Técnica de Arquitectura e Planeamento do Concello de Pontevedra
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Secretaria:
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— Dona Marta de las Heras Rodríguez, xefa do Servizo de Patrimonio do Concello de
Pontevedra, sendo a súa suplente dona María del Mar Lamoso Varela, xefa do Servizo de
Secretaría e Asuntos Xerais do Concello de Pontevedra.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
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— Don César Lago Orduña, bombeiro-condutor do Servizo de Extinción de Incendios do
Concello de Pontevedra, sendo o seu suplente don Óscar Caldelas Pérez, bombeiro-condutor
do Servizo de Extinción de Incendios do Concello de Pontevedra.

— Don David Mosquera Estévez, bombeiro-condutor do Concello de Vigo, sendo a súa suplente
don David Álvarez Salgueiro, bombeiro-condutor do Concello de Vigo.
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.

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/) .
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:

A concelleira delegada do Servizo de Persoal e Cultura

