
Mediante Resolución de Alcaldía nº 448/2011 do 5 de xullo, aprobáronse as 
bases de selección para a contratación laboral temporal na modalidade de 
“obra ou servizo determinado”, duna praza de oficial albanel e 3 prazas de 
peóns para a brigada de infraestructuras no medio rural. 
 
Transcorrido o prazo de 2 días hábiles (excluido o sábado) a contar desde o 
aviso por parte do Concello ós demandantes preseleccionados pola Oficina de 
Emprego de Carballo en base á oferta presentada, 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 
ditará resolución aprobando a lista de aspirantes admitidos e excluidos, que se 
publicará no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello e na páxina web 
deste Concello (www. concello-cabana.com). No caso de que fosen admitido 
tódolos aspirantes presentados, poderá ditarse directamente a lista definitiva de 
admitidos sen prexuízo de que contra a mesma se poderán interpoñer os 
recursos procedentes en Dereito”. 
Despois de observar as instancias presentadas en tempo e forma segundo os 
requisitos de documentación esixidos na base cuarta punto 2º, e visto o informe 
emitido polo Secretario do Concello con data de 21 de xullo de 2.011, pola 
presente, e en virtude do previsto no artigo 21. 1.g) e h) da Lei 7/1985, de 2 de 
abril,  RESOLVO: 
 
PRIMEIRO: Aprobar a seguinte lista provisional de admitidos e excluídos no 
procedemento de selección dunha praza de oficial albanel e 3 peóns para a 
brigada de infraestructuras do medio rural: 
 
1 praza de oficial: 
 
Admitidos: 
 
APELIDOS/NOME       D.N.I  
 
Mourin Gil, Santiago     52.431.977-G. 
Pose Pose, José Antonio     32.368.898-D. 
Puente Freire, julio de 2011    76.344.307-Q. 
 
Excluidos: ningún. 
 
3 prazas de peóns: 
 
Admitidos: 
 
APELIDOS/NOME       D.N.I  
 
López Velo, José Manuel     79.335.097-R. 
Mira Rodríguez, Cándido     47.365.655-F. 
Lema Souto, Remy Saul     79.319.961-E. 
Pérez Blanco, José      32.809.035-H. 
 



Excluídos: 
 
Sedlak Petr       X-8287355-H 
 
Por non acreditar a titulación requirida (certificado de escolaridade) conforme a 
base terceira, presentando un documento en polaco, que non resulta ser 
admisible xa que de conformide co previsto no artigo 36 da Lei 30/1992, de 26 
de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e 
Procedemento Administrativo Común, os únicos idiomas oficiais desta 
Administración son o castelán e o galego. 
 
De conformidade co previsto na base quinta punto segundo, conceder un prazo 
de 2 días hábiles a contar desde a publicación de presente no taboleiro de 
anuncios do Concello e na web do Concello para que os aspirantes excluidos 
poidan subsanar as deficiencias sinaladas, advertindo que de non facelo 
quedarán definitivamente exluídos. 
 
 
TERCEIRO: Convocar igualmente ao Tribunal de selección e os aspirantes 
definitivamente admitidos para o martes 26 de xullo de 2.011 ás 14:00, na 
Casa do Concello, para a realización da proba práctica e posterior 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: D. José Manuel Varela Lema (traballador 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 
nº 369/2010 do 20/05 
 
QUINTO: O considerarse o presente un acto de trámite non procede contra o 
mesmo recurso algún sen prexuízo de que contra a resolución que poña fin o 
procedemento poderá interpoñerse recurso de reposición así como os 
restantes recursos que se consideren procedementes. 
 
 
 


