
Mediante Resolución de Alcaldía nº 446/2010, do 10 de xuño, aprobáronse as 
bases de selección para a contratación laboral temporal, na modalidade de 
“obra ou servicio determinado”, de 4 prazas de asistencia e vixiancia nas prais 
durante 2 meses de duración (duración prevista desde o 1 de xullo ata o 31 de 
agosto). 
 
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 do Concello 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, poderá ditarse 
directamente a lista definitiva de admitidos, sen prexuízo de que contra a 
mesma se poderá interpoñer os recursos procedentes en Dereito”. 
 
Observadas as instancias presentadas, e en virtude do previsto no 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 de admitidos no procedemento 
de selección de 4 prazas de asistencia e vixiancia nas praias do Concello de 
Cabana de Bergantiños, por ter presentado de xeito correcto toda a 
documentación esixida nas bases de selección: 
 
  NOME           D.N.I 
 
-Baneira Collazo, Fernando    47.381.725-T 
-Fernández Verdes, Ismael    47.379.529-N. 
-Figueroa García, Julio Alberto    47.351.859-B. 
-García Martinez, Mª Teresa    32.794.354-B. 
-Lema Lema, Adrián     47.374.613-H. 
-López Agra, Adrián     79.332.791-H. 
-Parafita Rivera, Daniel     79.336.516-V. 
-Vidal Pailos, Pedro      47.376.216-B. 
 
SEGUNDO: Aprobar a seguinte lista provisional de excluídos, polos motivos 
que se indican: 
 
-Martinez Santos, Fernando    47.386.740-R. 
 
Deberá presentar aclaración do informe médico presentado, no que se faga 
constar expresamente, por facultativo competente, se é apto ou non para a 
realización das probas e o posterior desenrolo do traballo de vixiante de praias. 
Xa que nas bases de selección, punto terceiro 1.d), establece entre os 
requisitos que teñen que cumprir os aspirantes “non padecer enfermidade ou 
eiva física que impida o desenvolvemento das funcións ou tarefas 
correspondentes á praza á que se opte”, e igualmente no punto cuarto 2.c) 



establécese que á instancia deberá unirse “certificado ou informe médico de 
non padecer enfermidade ou eiva física que impida a realizarcióndas probas 
físicas previstas no presente proceso de selección así como do desenrolo 
posterior do traballo”. 
 
TERCEIRO: De conformidade co previsto no punto 2, da base quinta, conceder 
ós aspirantes excluídos un prazo de 2 días hábiles a contar a partir da data de 
publicación da presente resolución no taboleiro de anuncios do Concello e na 
web do Concello (www.concello-cabana.com), para que poida subsanar as 
deficiencias observadas, debendo presentar no rexistro do Concello: 
 
CUARTO: Convocar igualmente ao Tribunal e aos aspirantes que sexan 
admitidos definitivamente para o venres día 25 de xuño ás 12:00, na Casa do 
Concello, para a realización das probas prácticas e posterior valoración dos 
méritos polo tribunal. De conformidade co previsto na base sexta punto 1, 
designar como membros do Tribinal de Selección: 
 
-Presidenta titular: Dª. Gema Vázquez López (Interventora do Concello de 
Cabana). 
Suplente: Dª. Yolanda Imia Antelo (funcionaria do Concello de Cabana) 
-Secretario: D. Federico M. Suárez Cancelo (Secretario do Concello de 
Cabana). 
Suplente: Dª. Elisa Gonzalez Fernández (funcionaria do Concello de Cabana) 
-Vogais: D. Julio Torreira López (funcionario do Concello de Laxe). 
Suplente: D. Martín Martinez Rioboo (persoal do Concello de Cabana). 
-Dª. Silvana Facal Martínez (persoal do Concello de Cabana). 
Suplente: D. Javier Lozano García. 
 
QUINTO: 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 
desta Alcaldía 
 
 
 


