
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº  372/2009, DO 17 DE XUÑO . 
 
 
Mediante Resolución de Alcaldía nº 300/2009 do 27 de maio foi convocado un 
proceso selectivo para a provisión, con carácter temporal, de catro prazas de 
traballadores para asistencia e vixencia nas praias do Concello de Cabana de 
Bergantiños, por un período de dous meses e cunha retribución mensual bruta 
de 600 euros incluído o importe proporcional da paga extra. 
 
Con data de 28 de maio de 2.009, o anuncio da convocatoria foi publicado no 
xornal “La Voz de Galicia” e na web do Concello de Cabana de Bergantiños. 
 
Transcorrido o prazo de 5 días naturais para a presentación de instancias, 
mediante resolución de Alcaldía nº 337/2009 de 4 de xuño procedeuse a 
aprobar a lista definitiva de admitidos e ao nomeamento do tribunal de 
selección. 
 
Reunido o tribunal o 10 de xuño de 2.009, procedeuse a valorar as probas 
realizadas na piscina municipal e igualmente os méritos achegados polos 
aspirantes, de conformidade coas bases de selección aprobadas. 
 
A vista do anterior o Tribunal de selección propón que se proceda á 
contratación de Dª. Estefanía Estramil Mato, D. Daniel Parafita Rivera, D. 
Fernando Baneira Collazo e D. Adrián Lema Lema, quedando os restantes 
aspirantes en lista de espera ante posibles vacantes ou renuncias que poidan 
xurdir pola orde que se determina na acta do tribunal. 
 
Vista a citada proposta de nomeamento e visto que con data de 16 de xuño de 
2.009 (RE nº 1899/2009 do 17/06) D. Adrián Lema Lema, remitiu fax a este 
Concello, no que fai constar a súa decisión de renunciar ao posto, por ter 
atopado outro traballo. 
 
Visto que os restantes aspirantes, presentaron en tempo e forma a 
documentación esixida pola base decimoprimeira das bases aprobadas por 
resolución de Alcaldía, do 18 de xuño, en base ás competencias que me 
atribúe o artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Réxime Local, RESOLVO: 
 
PRIMEIRO: Nomear a Dª. Estefanía Estramil Mato con D.N.I nº 47.385.223-W, 
a D. Fernando Baneira Collazo con D.N.I nº 47.381.725-T, e a D. Daniel 
Parafita Rivera con D.N.I nº 79.336.516-V como persoal laboral temporal, baixo 
a modalidade contractual de "obra ou servicio determinado", para traballar 
como traballadores encargados da vixiancia e asistencia nas  praias deste 
Concello, cunha xornada de traballo de 30 horas e cunhas retribucións brutas 
de 600 euros incluida a prorrata das pagas extras 
 
SEGUNDO: Aceptar a renuncia presentada por D. Adrían Lema Lema, ao súa 
praza de encargado da vixiancia e asistencia nas prais do Concello, e en 
consecuencia coas bases e coa acta do tribunal de selección conceder a D. 
Adrián López Agra, cun prazo de 3 días hábiles a contar a partir da publicación 



da presente resolución no taboleiro de anuncios e na web do Concello para que 
achegue tódala documentación esixida nas bases de selección. 
 
TERCEIRO.- Sen perxuízo da súa designación no día de hoxe os traballadores 
nomeados comezarán a prestar os seus servicios, na data que se determine no 
seu contrato. 
  
CUARTO.- Publicar a presente resolución no taboleiro de anuncios deste 
Concello e na web do Concello. 
 
  Mándao e asínao o Sr. Alcalde-Presidente en Cabana de 
Bergantiños, o vintecinco de agosto de dous mil, do que eu, Secretario, dou fe. 
 
 O ALCALDE-PRESIDENTE  Ante min 
     O SECRETARIO 
 

 
 
 

 Asdo.: José Muiño Domínguez  Asdo: Federico Suárez 
Cancelo. 


