
Mediante Resolución de Alcaldía nº 380/2011 do 10 de xuño, aprobáronse as 
bases de selección para a contratación laboral temporal, na modalidade de 
“obra ou servicio determinado”, dunha praza de licenciado/a en psicoloxía para 
exercer a función de docente do curso de “auxiliar de enfermería en xeriatría do 
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 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 e definitiva de admitidos no 
procedemento de selección dunha praza de licenciado/a en psicoloxía para a 
impartición do curso de Auxiliar de Enfermería en Xeriatría, por ter presentado 
tódala documentación esixida nas bases de selección: 
 
 APELIDOS NOME    D.N.I 
 
-ESTEBAN AGUIRRE, BEATRIZ R.M.          32.255.476-H       
-LÓPEZ GARCÍA, MARÍA            32.779.655-D 
-RAMOS GOICOA, MARTA           33.541.693-B 
-RIAL CALVO, BEGOÑA            44.831.370-T 
-RODRIGUEZ GARCÍA, SILVIA           32.825.430-Z 
-SUÁREZ TASENDE, MARISOL           79.332.218-C 
-VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, VERÓNICA          53.301.814-G. 
 
 
SEGUNDO: Declarar a exclusión do citado proceso de selección de Dona 
María Luisa Rodríguez Paz con D.N.I nº 32.414.140-X, debido a que non 
achega coa súa instancia o xustificante de ter aboado os dereitos de exame. 
De conformidade co previsto na base cuarta punto 3.c) das bases de selección 
aprobadas por resolución de Alcaldía nº 380/2011 do 10 de xuño, 
“(…)Asemade a ausencia de xustificante do abono dos dereitos de exame, 
dentro do prazo de presentación de instancias, non poderá ser obxecto de 
subsanación, determinando a exclusión do aspirante(…)” 
 
TERCEIRO: Convocar igualmente ao Tribunal de selección para xoves día 7 
de Xullo de 2.011 ás 14:00 horas, na Casa do Concello, para a 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: Dª. Cristina Morandeira Muíño. (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 
desta Alcaldía 
 
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. 
 
 
 


