
 

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM 233/2016, DO 7 DE XUÑO. 

Vista a necesidade administrativa de proceder á convocatoria é a provisión, mediante o sistema 

de oposición, en réxime de dereito laboral temporal, de oito (8) postos de traballo de peóns de 

limpeza de praias, ao abeiro da segundo a Resolución de Presidencia da Deputación da 

Coruña, núm. 11699/2016, do 24 de maio (BOP núm. 100 do 27/05/2016). 

Visto que por Resolución da Alcaldía núm. 224/2016 do 02/06/2016 se acordou convocar, con 

carácter urxente, o proceso selectivo de persoal mediante o sistema de concurso, de oito (8) 

postos de traballo de PEÓN DE LIMPEZA DE PRAIAS, en réxime de dereito laboral temporal, 

duración determinada (2,5 MESES), a xornada parcial, baixo a modalidade de CONTRATO 

DE TRABALLO TEMPORAL POR OBRA OU SERVIZO DETERMINADO, coas seguintes 

características:  

• Número de postos de traballo: 8 (oito) 

• Clase: persoal laboral temporal a xornada parcial (5.5 horas/dia) 

• Nivel de titulación mínimo esixido: Certificado de escolaridade ou equivalente. 

• Denominación do posto: Peón de limpeza de praias. 

• Funcións: Limpeza e mantenimento de praias marítimas. 

• Categoría: Peón ( grupo de cotización nº 10) 

• Retribucións brutas: 525.23 (salario base 450,45 € e prorrata paga extraordinaria de 

devengo semestral 75.08 €). 

 

Atendendo á base 6 das bases aprobadas, tendo en conta a urxencia da convocatoria así 

como ao escased de persoal especializado no concello, en virtude da competencia atribuída 

pola LRBRL no seu art. 21.1 h) en materia de persoal, visto o informe de Secretaría do 

07/06/2016, RESOLVO: 

Primeiro: nomear ao seguinte tribunal selectivo para o proceso descrito: 

Presidente: José M. Varela Lema. Suplente: José M. Parga Eiroa. 

Secretaria: Mª Cristina Candal Rey. Suplente: Yolanda Ímia Antelo. 

Vogais: 

- Patricia Chas Filgueiras. Suplente: Javier M. Lozano García. 

- Marta Vázquez Garea. Suplente: Martín Martínez Rioboo. 

- Carmen Mª Rodríguez Buño. Suplente: Mª Elisa Fernández González. 



 

Segundo: notificar este acordo aos membros do tribunal selectivo así como copia das bases 

do proceso selectivo. 

Terceiro: dar conta ao pleno na vindeira sesión que se celebre e publicar este acordo na 

páxina web municipal así como no taboleiro de editos do Concello, indicando que contra a 

presente resolución que pon fin á vía administrativa poderase interpoñer, potestativamente, 

recurso de reposición ante o mesmo órgano que o ditou, no prazo dun mes contado a partir do 

día seguinte á recepción da notificación, ou ben, directamente, recurso contencioso-

administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados 

a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se 

estime pertinente. 

 

Cabana de Bergantiños, 7 de xuño de 2016. 

O alcalde,      A secretaria, 

 

Asdo.- José Muíño Domínguez.    Asdo.- Marta Vázquez Garea. 
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