
Mediante Resolución de Alcaldía nº 372/2010 do 20 de maio, aprobáronse as 
bases de selección para a contratación laboral temporal, na modalidade de 
“obra ou servicio determinado”, dunha praza de conserxe para o desenrolo das 
súas actividades por un período de 12 meses. 
 
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 sexta punto segundo establece que Os aspirantes 
excluídos, así como os omitidos na relación de admitidos ou excluídos disporán dun 

prazo de 2 días hábiles contados a partires do seguinte ó da publicación da resolución 

no Taboleiro de Anuncios do Concello, para subsana-los defectos  que motivaran a súa 

exclusión ou a súa omisión das relacións de admitidos e excluídos. Os aspirantes que 

dentro do prazo sinalado non subsanasen a exclusión ou non alegasen a omisión, 

xustificando o seu dereito a seren incluídos na relación de admitidos, serán 

definitivamente excluídos da realización das probas. De non se presentaren 

reclamacións dentro deste prazo, a relación de admitidos elevarase a definitiva. No 

caso de que fosen admitidos tódolos aspirantes presentados, poderá 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. 
 
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 dunha praza de orientador/a laboral, por ter 
presentado tódala documentación esixida nas bases de selección: 
 

APELIDOS/NOME             D.N.I  

 
Abelenda Lema, Adrián      79.334.494-L 
Centeno Costa, Diana      47.434.597-H. 
Fraga Cotelo, David      79.325.644-R. 
López Mato, Patricia      79.332.843-R. 
López Romero, Iván      79.330.086-G. 
Neira Medina, Mª Alejandra     32.815.902-P. 
Novo Santos, Tania       47.363.984-S. 
Rama Mira, Oscar Francisco     46.915.944-S. 
Rellán Domínguez, Mª Olga     52.431.421-T. 
Romera Torrado, Miguel      76.353.341-B. 
Santos Ferreira, Ana Belén     79.331.324-T. 
 
SEGUNDO: Convocar a tódolos aspirantes admitidos, para o día 2 de xuño de 
2.010 ás 12:00 horas, na casa do Concello, para a realización da proba 
informática prevista nas bases de selección. Igualmente convocar a tódolos 
aspirantes admitidos para a realización da proba práctica de desbroce, na casa 



do concello o mesmo día 2 de xuño de 2.010 ás 16:00 horas. Os aspirantes 
deberán asistir provistos do seu D.N.I. 
 
TERCEIRO: Convocar igualmente ao Tribunal de selección e os aspirantes 
admitidos para o mércores 2 de xuño ás 12:00, na Casa do Concello, para a 
realización da proba informática e posterior valoración dos méritos presentados 
polos aspirantes. De conformidade co previsto na base sétima 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). 
-Vogais: D. Javier Manuel Lozano Garcia (funcionaria do Concello). 
 D. José Manuel Varela Lema. (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 372/2010 do 20 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. 
       
 


