
Mediante Resolución de Alcaldía nº 521/2011 do 29 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 integrar o servizo de rede viaria. 
 
Transcorrido o prazo de 3 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, dicotuse resolución de Alcaldía nº 585/2011 do 30 de agosto pola que 
se aprobaba a lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos a participara 
no citado procedemento de selección. 
 
Na citada resolución se excluía provisionalmente a D. Julián Lema Rodríguez 
con D.N.I nº 32.419.912 – D e a D. Eduardo Moreira Eiroa con D.N.I nº 
32.391.797-T, ambos por non ter acreditado a titulación requerida (certificado 
de escolaridade) conforme á base terceira punto 1.c) que esixe estar en 
posesión do mesmo. De conformidade co previsto nas bases de selección 
procedeuse a conceder un prazo de 2 días hábiles desde a publicación da 
resolución no taboleiro e na web do Concello para a subsanación das citadas 
deficiencias. 
 
Visto que transcorrido o prazo concedido e visto o informe emitido pola 
Secretaría do Concello con data de 5 de setembro de 2.011, e que obra no 
expediente. Considerando por parte desta Alcaldía que o tipo de trabajo que se 
vai a desenrolar polos peóns contrados non require de ningunha titulación por 
mínima que esta resulte pola presente e de conformidade coas competencia 
que me atribúe o artigo 21.1. ) e h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Réxime Local, pola presente RESOLVO: 
 
PRIMEIRO: Aprobar a seguinte lista definitiva de aspirantes admitidos e 
excluídos no procedemento de selección dunha praza de oficial e tres peóns 
para o servizo de rede viaria do Concello: 
 
1 praza de oficial: 
 
Admitidos: 
 
APELIDOS/NOME       D.N.I  
 

Puente Freire, Julio      76.344.307-Q. 
Sánchez Varela, Alfredo     76.350.392-Y 
 
Excluidos: 
 
Ningún. 
 
3 prazas de peóns: 
 
Admitidos: 
 



APELIDOS/NOME       D.N.I  
 
Castro Castro, Oscar     79.337.420-R.  
Lema Rodríguez Julian     32.419.912-D.  
Moreira Eiroa, Eduardo     32.391.797-T. 
Mariño Regueiro, Juan Mario    52.432.832-P. 
Novo Pensado, José     76.346.483-F. 
Sedlak, Petr       X-8287355-H. 
 
Excluidos: 
 
Ningún. 
 
SEGUNDO: Procédase a publicar a presenta resolución no taboleiro de 
anuncios e na web do Concello. 
 
TERCEIRO: 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. 
 
 


