
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº  337/2009, DO 4 DE XUÑO  . 
 
Mediante Resolución de Alcaldía nº 300/2009 do 27 de maio , aprobáronse as 
bases de selección para a contratación laboral temporal, na modalidade de “obra 
ou servicio determinado”, de catro persoas para o desenvolvemento  das tarefas 
de  asistencia e vixiancia nas praias do Concello de Cabana de Bergantiños. 
 
Transcorrido o prazo de 5 días naturais a contar dende a publicación do anuncio 
da convocatoria  no xornal “La Voz de Galicia” e na paxina  web do Concello tal 
como establecían as bases. 
 
Tendo en conta que a base quinta punto primeiro establece que “rematado o prazo 
de presentación de instancias o Alcalde ou Concelleiro en quen delegue dictará 
resolución aprobando a lista de aspirantes admitidos e excluídos, que se publicará 
no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello e na web do Concello. No caso de 
que fosen admitidos tódolos aspirantes presentados, podrá dictarse directamente 
a lista definitiva de admitidos sen prexuízo de que contra a mesma se poderá 
interpoñer os recursos procedentes en Dereito.” 
 
Observado que tódalas instancias presentadas cumpren os requisitos de 
documentación esixidos na base cuarta punto 2. 
 
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 seguinte lista provisional e definitiva de admitidos no 
procedemento de selección de catro prazas de persoal para realizar as tarefas de 
asistencia e vixiancia das praias de Cabana de Bergantiños, por ter presentado 
tódala documentación esixida nas bases de selección: 
 

 APELIDOS E NOME D.N.I 
Baneira Collazo, Fernando 47.381.725-T 
Castro Pose, Adrián 47.385.139-X 
Cotelo Díaz, Marta 79.339.158-Z 
Estramil Mato, Estefanía 47.385.223-W 
Lema Lema, Adrián 47.374.613-H 
Lois Costa, Marcos 79.337.854-K 
López Agra, Adrián 79.332.791-H 
Parafita Rivera, Daniel 79.336.516-V 
Recarey Lema, Jacobo 47.386.294-S 
Rodríguez Ameijeiras, Felipe 79.332.591-W 

 
 

 
 



TERCEIRO: Convocar igualmente ao Tribunal de Selección para o mércores  día 
10 de xuño ás 12:00 horas, para a realización das probas e posterior valoración 
dos méritos presentados polos aspirantes. De conformidade co previsto na base 
sexta punto 1 das bases, designar como membros do Tribunal de Selección: 
 
-Presidenta: Dª. Gema Vázquez López. (Interventora do Concello) 
-Secretario: D. Federico M. Suárez Cancelo (Secretario do Concello). 
-Vogais: Dª. Dolores Hortas Valeiro. (persoal laboral fixo do Concello). 
  Dª. Silvana Facal Martinez (persoal laboral fixo do Concello). 
 
CUARTO: Proceder a expoñer no taboleiro de anuncios  e na páxina web do 
Concello a presente resolución, de conformidade co previsto nas bases aprobadas 
por Resolución nº 300/2009 de 27 de maio. 
 
QUINTO: Ó considerarse un acto de trámite cualificado, si se desexa impugnar a 
presente resolución, procede interpoñer recurso contencionso - administrativo ante 
o xulgado no prazo de dous meses a contar a partir do día da súa notificación ou 
publicación. 
 
Alternativamente, e de xeito potestativo, se pode interpoñer recurso de reposición 
ante o mesmo órgano que dictou a presente resolución, no prazo de un mes a 
contar a partir da súa notificación ou publicación. 
  
Mandao e asinao o Alcalde-Presidente don José Muiño Dominguez na Casa do 
Concello de Cabana de Bergantiños, o 4  de xuño de dous mil nove, diante de min, 
o Secretario, que dou fe e certifico. 
 O Alcalde               O Secretario 
 
 
 
 
 
Asdo.: Jose Muíño Domínguez                 Asdo.: Federico Suárez Cancelo. 

 
 


