
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº  347/2009, DO 10 DE XUÑO  . 
 
Mediante Resolución de Alcaldía nº 313/2009 do 1 de xuño, aprobáronse as 
bases de selección para a contratación laboral temporal, na modalidade de 
“obra ou servicio determinado”, de oito persoas para desenvolver  as funcións 
de peóns de limpeza de praias , no Concello de Cabana de Bergantiños. 
 
Transcorrido o prazo de 5 días naturais a contar dende a publicación do 
anuncio da convocatoria no taboleiro de anuncios do Concello e no xornal “La 
Voz de Galicia” e na 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. 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 oito peóns de limpeza de praias, por ter 
presentado tódala documentación esixida nas bases de selección: 
 
APELIDOS/NOME       D.N.I  
 
-ABELENDA FONDO, JOSÉ MANUEL…………………..32.835.505-S. 
-AMADO PASTORIZA, ANA MARÍA…………………….52.432.977-S.   
-CENTENO COSTA, DIANA……………………………….47.434.597-H. 
-COUSILLAS POSE, ALICIA………………………………79.311.037-E. 
-FONDO POSE, GONZALO………………………………...79.338.559-J. 
-KONINGS ROSTRO, FRCO. GUILLERMO………………46.914.350-P. 
-LEMA FONDO, JOSÉ NARCISO………………………….32.445.700-Z  
-LOIS COSTA, MARCOS…………………………………...79.337.854-K 
-MAROÑAS AMADO, BLANDINA………………………..76.369.166-N. 
-MATO CASTRO, EUGENIO……………………………….76.321.511-J. 
-MUIÑO RIAL, DIGNA……………………………………...78.792.655-Z. 
-ORDOÑEZ POSE, ADRIAN………………………………..79.332.039-W. 
-PARGA COUSILLAS Mª DEL PILAR……………………..79.315.259-N. 
-PARGA COUSILLAS PATRICIA………………………….79.341.825-J. 
-PARGA POSE VANESSA…………………………………..47.371.883-W. 
-PARGA SOUTO RICARDO………………………………...76.311.714-Z. 
-PUENTE GIL VANESA……………………………………..47.374.246-L. 
-ROMERO CASTRO Mª CARMEN…………………………32.769.179-K. 
-SENANDE ROMAR INÉS…………………………………..76.353.598-S. 



-TASENDE ANDRADE, DESIDERIO………………………76.350.419-X. 
 
TERCEIRO: Convocar igualmente ao Tribunal de selección para o xoves 11 de 
xuño ás 17:00 horas, para a realización das probas e posterior valoración dos 
méritos presentados polos aspirantes. De conformidade co previsto na base 
sexta punto 1, designar como membros do Tribinal de Selección: 
 
-Presidenta: Dª. Gema Vázquez López. (Interventora do Concello) 
-Secretario: D. Federico M. Suárez Cancelo (Secretario do Concello). 
-Vocais: D. José Manuel Varela Lema. (persoal laboral fixo do Concello). 
Dª. Silvana Facal Martínez (persoal laboral fixo do Concello). 
 
CUARTO: Proceder a expoñer no taboleiro de anuncios do Concello a presente 
resolución, e estracto da mesma na web do Concello (www.concello-
cabana.com) de conformidade co previsto nas bases aprobadas por Resolución 
nº 313/2008 de 1 de xuño. 
 
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 en funcións don Perfecto 
Vázquez Lema na Casa do Concello de Cabana de Bergantiños, o  10 de xuño 
de dous mil nove, diante de min, o Secretario que certifico , que dou fe e 
certifico. 
 
 O Alcalde en funcións                                      O Secretario, 
 
 
 
 
 
Asdo.: Perfecto Vázquez Lema.                  Asdo.: Federico M. Suárez Cancelo. 
 
 
 


