RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
ASUNTO: APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS, TRIBUNAL E DATA
PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE
FUNCIONARIO INTERINO ESCALA ADMINISTRATIVO NO MARCO DO PLAN
OROSO DIXITAL 2018 - 2020.
Nº EXPEDIENTE: 2018/G003/000594
Rematado o prazo de presentación de instancias establecido no punto 6.7 das bases reguladoras
para a selección dun funcionario/a interino/a do grupo C, Subgrupo C1, escala Administración
Xeral, Subescala Administrativo, polo procedemento de oposición libre e formación dunha bolsa
de reservas no marco do Plan Oroso Dixital 2018 - 2020, ampliado en virtude da resolución de
Alcaldía nº 445/2018 do 30/04 de corrección de erro existente nas anteditas bases.

Primeiro: Aprobar provisionalmente a seguinte lista de admitidos e excluídos:
ADMITIDOS:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Unha vez examinadas as instancias presentadas, de acordo co apartado 8 das mencionadas bases de
selección e no exercicio das facultades atribuídas a esta Alcaldía polo art. 21.1 da Lei 7/1985, de 2
de abril, reguladora de bases de réxime local, RESOLVO:

13
14
15
16
17
18
19

APELIDOS E NOME
ABRALDES VIEITES FÁTIMA
ÁLVAREZ GRELA ROBERTO
AMADO GIGIREY DIANA
BALEATO MOSCOSO LORENA
BEIS GUIJARRO VANESA
CALVO LÓPEZ ANA
CANEDO IGLESIAS EVA
CASAS CORES MARÍA TERESA
COBAS ÁLVAREZ PABLO
DOVAR POCIÑA YOLANDA
FERNÁNDEZ BOUZAS MARÍA
FERNÁNDEZ GALLEGO MARÍA
ISABEL
FURELOS PAMPÍN MARTA
GONZÁLEZ MARTÍNEZ MARÍA
GONZÁLEZ PAZOS PAULA
GUIJARRO CASTELLANO SILVIA
JIMENEZ CASTRO LAURA
LAGARES GARCÍA EVA
LIJO RODRÍGUEZ BLANCA

DNI
78796119M
32838830M
44840942G
45870845J
44830995Q
33324237C
44837047L
79314571Z
44814932F
33542746Y
44493145J
33310300K
44848902Y
76965259Z
32694173H
52467579W
44092224M
44825608B
36123758G
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40
41

LÓPEZ TEIJEIRO ZITA
LUEIRO BUSTO SERGIO
MANZANA BARREIRO MARÍA
MARTÍNEZ AMARELLE IRIA
MÍGUEZ BLANCO FÁTIMA
MORENO LÓPEZ JOSÉ JAVIER
NOVOA DEL VALLE ANDREA
OURO RODRÍGUEZ PABLO
PAZOS PÉREZ JOSÉ ANDRÉS
PÉREZ GIL MARÍA
PÉREZ LÓPEZ PATRICIA
POSE GARCÍA MARIÑA
PRIETO ESPIÑEIRA MONTSE
PROL TEIJEIRO ALICIA
REFOJO MÁRQUEZ PATRICIA
REGUEIRO OTERO JULIO
RODRÍGUEZ CABANAS MIGUEL
VARELA NUÑEL MANUELA
VÁZQUEZ LORENZO CARMEN
VENTOSA FERNÁNDEZ
BEATRIZ
VIDAL CAEIRO LORENA
VIQUEIRA LÓPEZ MARÍA
SUSANA

34882001V
44812212R
44831858M
78796820Q
44822201P
32774165Q
36175402J
33290087W
52931278K
44469451D
09017393J
44811442J
32667332H
45953003S
35478874V
44806364H
33336523R
32840361H
32836841V
33301955W
32838441F
32832012H

EXCLUÍDOS:

Nº
1

APELIDOS E NOME

DNI

MANEIRO LIÑARES ALBERTO

44828789H

MOTIVO
EXCLUSIÓN
(1)

(1) Non aporta xustificante de pagamento da taxa por dereitos de exame, que de conformidade coa
ordenanza fiscal reguladora queda establecida en 25,00 euros, tal como esixe o punto 6.1.2 das
Bases de Selección.
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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39

Segundo: Outorgar un prazo de 10 días naturais, a partir do día seguinte á publicación da presente
resolución no Taboleiro de Anuncios do Concello e na web municipal para que calquera os
interesados que o consideren oportuno proceda a subsanar as deficiencias ou presentar as
alegacións que estimen oportunas contra a citada lista provisional de admitidos. No caso de que no
citado prazo non se presentasen reclamacións contra a lista provisional, entenderase como
definitiva.
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Terceiro: De conformidade co previsto nos puntos 8 e 9 das Bases de selección (BOP nº 81 de 30
de abril de 2018) proceder a designar o seguinte Tribunal cualificador das probas:
Presidente:
Titular: D. Félix M. Carrasco del Pozo (funcionario de carreira con habilitación de
carácter nacional do Concello de Oroso); suplente Dª. Laura Gutierrez Ortiz (funcionaria de
carrerreira con habilitación nacional do Concello de Bergondo).
Secretario:
Titular: D. Federico Suárez Cancelo (funcionario de carreira con habilitación de carácter
nacional do Concello de Oroso); suplente Dª. Mª Loreto López Fernández (funcionaria de carreira
con habilitación de carácter nacional do Concello de Camariñas).

1.º vogal: D. Javier Santos González (funcionario de carreira escala de administración
xeral, subescala administrativa do Concello de Oroso); suplente: Dª. María Dolores Cores Liste
(funcionaria da escala de administración xeral, subescala administrativa, tesoureira do Concello de
Oroso).
2.º vogal: D. José Villán Fuertes (funcionario de carreira con habilitación de carácter
nacional do Concello de Carballo) suplente: Dª. Rosa Ana García Fernández (funcionaria de
carreira con habilitación de carácter nacional do Concello de Muxía).
3.º vogal: D. Raúl Martínez Martínez (funcionario de carreira con habilitación de carácter nacional
do Concello de Cerceda) suplente: D. Diego García Doval (funcionario de carreira con habilitación
de carácter nacional do Concello de Carral).
Cuarto: Fixar como data e lugar de celebración da primeira proba:
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-Luns 18 de xuño ás 16:00 horas no Centro Cultural Fernando de Casas e Novoa, rúa da Cultura
s/n. Oroso.
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Vogais:

Quinto: Publicar a presente resolución no taboleiro de anuncios da Corporación así como na web
do Concello de Oroso, Este acordo constitúe un acto de trámite polo que pode formular cantas
alegacións estime oportunas para a súa consideración na resolución que poña fin ao procedemento
(artigo 112.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas).
Igualmente, se estima que o dito acto decide directa ou indirectamente o asunto de fondo,
determina a imposibilidade de continuar o procedemento, produce indefensión ou prexuízo
irreparable a dereitos e intereses lexítimos, pode interpoñer, no prazo dun mes a partir do día
seguinte ao da súa notificación, un recurso potestativo de reposición, que terá que fundamentar en
calquera dos motivos de nulidade ou anulabilidade previstos nos artigos 47 e 48 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro.
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Todo iso sen prexuízo da realización de cantas accións estime oportunas na defensa dos seus
intereses lexítimos.
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En Oroso, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldía-Presidencia, do que eu,
como Secretario, dou fe.
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