
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº  235/2009, DO 27 DE ABRIL  . 
 
 
Mediante Resolución de Alcaldía nº 121/2009 de 11 de marzo, aprobáronse as 
bases reguladoras do proceso selectivo para a contratación laboral dunha persoa 
que desempeñe  as tarefas de técnico/a en normalización lingüística  no Concello 
de Cabana de Bergantiños. 
  
Transcorrido o prazo de 10 días naturais contados  dende  o día seguinte a  
publicación  do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, igualmente  no Taboleiro 
de Anuncios do Concello e  na páxina web municipal tal como establecían as 
bases. 
 
Tendo en conta que nas bases no punto sexto,  establécese  que  unha vez 
rematado  o prazo de  presentación de instancias aprobarase a lista de aspirantes 
admitidos e excluídos, que se publicará no Taboleiro de Anuncios do Concello e 
na páxina web municipal. Nas bases no punto 6.1 establece que “Os aspirantes 
excluídos, así como os omitidos  na relación de admitidos ou excluídos disporán 
dun prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación da 
resolución no Taboleiro de Anuncios do Concello, para subsanalos defectos que 
motivaran a súa exclusión ou a súa omisión das relacións de admitidos e 
excluídos” 
 
 
Observado que tódalas instancias presentadas cumpren os requisitos de 
documentación esixidos na base terceira punto 1. 
 
En virturde da competencia que me atribúe o artigo 21.1.g) e h) da Lei 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local, RESOLVO: 
 
PRIMEIRO: Aprobar a  lista provisional  de admitidos e excluídos  no 
procedemento de selección  dunha praza para unha persoa que desempeñe  as 
tarefas de técnico/a en normalización lingüística  no Concello de Cabana de 
Bergantiños, por ter presentado tódala documentación esixida nas bases de 
selección: 



 
 
 
ADMITIDOS: 

APELIDOS E NOME DNI 
ALVAREZ MANEIRO GEMMA 36.118.633P 
BEA SAMPEDRO ANXO 36.113.024B 
CORRAL SANCHEZ BEATRIZ 79.320.796Y 
GOMEZ ESTEVEZ GABRIEL 36.153.727G 
SUÁREZ PAZOS MARÍA LORENA 32.830.513Z 
TOMÉ FREIRE ISABEL 44.820.631W 
VARELA VARELA XOSÉ MANUEL 32.803.664Y  

 
 
EXCLUÍDOS: 

- Otero Fernández Vanesa, DNI:33.344.91T (por non  anticipar a 
presentación da solicitude de participación a través de calquera medio que 
permita deixar constancia, segundo a base 5.1). 

- Otero Montero Anxo Manuel, DNI:76.969.604N (por non anticipar a 
presentación da solicitude de participación a través de calquer medio que 
permita deixar constancia, segundo a base 5.1). 

- Pereiro Felipez Mª del Carmen, DNI: 32.784.513Z (por non anticipar a 
presentación da solicitude de participación a través de calquer medio que 
permita deixar constancia, segundo a base 5.1). 

-    Rodríguez Fraga Mercedes, DNI: 46.906.530P (por non estar en posesión 
do título de Filoloxía Galega ou equivalente). 

-    Vila Lage Yolanda, DNI: 76.418.732J (por non anticipar a presentación da 
solicitude de participación a través de calquer medio que permita deixar 
constancia, segundo a base 5.1). 

 
 
SEGUNDO: Convocar igualmente ao Tribunal de Selección para o xoves   14 de 
maio  de 2009 ás 15:30 horas na Casa do Concello, para a constitución do 
tribunal e a posterior valoración dos méritos presentados polos aspirantes. 
De conformidade co previsto na base sexta  das bases, designar como membros 
do Tribunal de Selección: 
 
-Presidenta: Dª. Gema Vázquez López (Funcionaria  do Concello) 
-Secretaria: Dª.Cristina Castro Fuentes (Secretaria do Concello) ou funcionario en 
quen delegue. 
-Vogais:  
Dª. Mª Elisa Fernández González  (Funcionaria  do Concello). 
D.ª Mª Silvana Facal Martínez  (AEDL do Concello). 
 



TERCEIRO: Convocar aos aspirantes admitidos para a realización da entrevista 
curricular   por riguroso orde alfabético e en chamada única, no Salón de Plenos 
do Concello de Cabana de Bergantiños o xoves  14 de maio de 2009 ás 16:00h  
 
 
CUARTO: Proceder a expoñer no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina 
web municipal a presente resolución de conformidade co previsto nas bases 
aprobadas por Resolución nº 121/2009 de 11 de marzo. 
 
Mandao e asinao o Alcalde-Presidente don José Muiño Dominguez na Casa do 
Concello de Cabana de Bergantiños, o  27 de abril  de dous mil nove, diante de 
min, a Secretaria, que dou fe e certifico. 
 O Alcalde,     A Secretaria, 
 
 
 
Asdo.: Jose Muíño Domínguez                 Asdo.: Cristina Castro Fuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


