
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº  632/2010, DO 3 DE SETEMBRO. 
 

 Mediante Resolución de Alcaldía nº 597/2010 do 18de agosto , 
aprobáronse as bases de selección para a contratación laboral temporal, na 
modalidade de “obra ou servicio determinado”, de doce  peóns para a “Brigada 
de Pronto Auxilio” do Concello de Cabana de Bergantiños. 
 Transcorrido o prazo de 2 días hábiles (excluído o sábado) a contar 
dende o aviso parte do concello ós demandantes preseleccionadaso pola 
Oficina de Emprego de Carballo en base á oferta presentada 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” e 
na base quinta punto dous 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 subsanalos defectos que motivaran a 
súa exclusión ou a súa omisión das relacións de admitidos e excluídos”  
 Observado   tódalas  instancias  presentadas en tempo e foma segundo 
os requisitos  de documentación esixidos na base cuarta punto 2º  e visto o 
informe emitido polo Secretario do Concello con data 3 de setembro de 2010. 
         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  de admitidos e excluídos   no 
procedemento de selección de doce peóns para “Brigada de Pronto Auxilio” 
segundo a  documentación esixida nas bases de selección: 
 ADMITIDOS: 
 
APELIDOS E NOME DNI 
ALVAREZ CHOUCIÑO, ROSINA MARÍA 46.897.820-S 
AMADO PASTORIZA ANA MARÍA 52.432.977-S 
BLANCO RELLAN  PATRICIA 71.702.202-R 
CASTRO DUARTE  MARIA BELÉN 76.346.183-Y 
COUSILLAS POSE ALICIA 79.311.037-E 
FIGUEIRAS CASTRO  BRUNO 47.371.705-P 
GABIN PASTORIZA JUAN CARLOS 52.431.298-S 
GARCIA TOJA MARIA SOLEDAD 32.808.306-W 
GARCIA VARELA JOSE MANUEL 76.353.531-V 
GARCIA ROJO MERCEDES 32.795.333-R 
INSUA BERMUDEZ DAVID 79.339.032-A 
LEMA MARTINEZ CARMEN 76.345.239-M 
LOPEZ CASTRO MARIA PILAR 32.801.128-T 
MAROÑAS AMADO BLANDINA 76369.166-N 
MARTINEZ SOUTO MARIA DOLORES 76.364.906-F 
MIRA SANDE MARIA CARMEN 32.804.500-Z 
PARGA COUSILLAS ESTEFANIA 79.341.829-V 
PARGA COUSILLAS PATRICIA 79.341.825-J 
PASTORIZA SIEIRO JUAN ANTONIO 76.338.138-B 



RODRIGUEZ LEMA ANDRES 76.368.706-N 
ROMERO CASTRO MARIA CARMEN 32.769.179-K 
SOUTO RODRIGUEZ OSCAR 79.326.735-B 
SANCHEZ VELO MARIA CARMEN 76.369.168-Z 
TASENDE ANDRADE DESIDERIO 76.350.419-X 
VARELA ORDOÑE MARIA VICTORIA 32.808.794-F 
VAZQUEZ GARCIA MARIA CONSUELO 76.368.490-A 
VAZQUEZ COUSILLAS MARIA TERESA 76.367.724-L 

  
 EXCLUÍDO:  
- MATO CASTRO EUGENIO , DNI. 76.321.511-J ( porque no certificado 
médico presentado non aclara si está apto ou non para o desenvolvemento do 
posto de traballo debido a que enumera unha serie de patoloxías). 
 
 SEGUNDO.-  Convocar igualmente ao Tribunal de selección para o 
mércores 8  de setembro  ás 14:00 horas na Casa da Cultura ,para a 
realización da  proba práctica tipo test  e posterior valoración dos méritos 
presentados polos aspirantes. De conformidade co previsto na base sexta 
punto 1, designar como membros do Tribunal de Selección: 
 
-Presidenta: Dª. Gema Vázquez López  ( Interventora do Concello ) 
-Secretario: D. Federico Suárez Cancelo (Secretario do Concello). 
-Vogais:   D. Jose Manuel Varela Lema  (Persoal laboral fixo  do Concello). 
      Dª Silvana Facal Martinez  (Persoal laboral fixo do Concello). 
 
 TERCEIRO.- Proceder a expoñer no taboleiro de anuncios do Concello a 
presente resolución, e o estracto da mesma na web do Concello 
(www.concello-cabana.com) de conformidade co previsto nas bases aprobadas 
por Resolución nº 597/2010 de 18 de agosto. 
  
 CUARTO.- 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. 
Mándao e asínao o Alcalde-Presidente don José Muíño Domínguez na casa do 
concello de Cabana de Bergantiños, o  3 de setembro de dous mil dez, diante 
de min, o Secretario, que dou fe e certifico. 
 O Alcalde,        O Secretario, 

 
Asdo.: Jose Muíño Domínguez                 Asdo.: Federico Suárez Cancelo. 


