
ASUNTO:  APROBACIÓN  LISTA  PROVISIONAL  ADMITIDOS,  EXCLUIDOS  E 
NOMEAMENTO  MEMBROS  DO  TRIBUNAL  PARA  O  CONTRATACIÓN  EN  RÉXIME 
LABORAL  TEMPORAL  DE  2  MONITORES  DEPORTIVOS  PARA  A  EXECUCIÓN  DO 
PROGRAMA BUEU CONCELLO SAÚDABLE. 2018/2019

ANTECEDENTES. 

1. Con data 29 de agosto de 2018,  mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno  
Local   aprobáronse  as  bases  para  a  contratación  laboral  temporal  de  2  monitores  
deportivos  para  o  Concello  de  Bueu  para  a  execución  do  programa  Bueu  Concello  
Saudable 2018/2019.

2.  Con data  7.09.2018  anunciouse a convocatoria no Boletín  Oficial  da Provincia  de  
Pontevedra  num.  173, iniciándose o prazo de presentación de instancias de participación.  

3. Asimesmo en cumprimento do disposto no Convenio Colectivo do Persoal laboral do  
Concello anunciouse a convocatoria no diario “Faro de Vigo” edición do Morrazo de data  
06.09.2018

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS. 

A base 5ª.3  establece que o prazo de presentación de solicitudes e de 05 días hábiles,  
que se iniciará o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín  
Oficial  da  Provincia  de  Pontevedra,  polo  tanto  o  prazo  de  presentación  de  instancias  
rematou o pasado 14 de setembro de 2018

A base  6ª.1 indica que Rematado o prazo de presentación de solicitudes de participación  
neste  proceso  selectivo,   o  Alcalde  ditará  resolución  no  prazo  máximo  de  03  días  
declarando aprobada a listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as, con 
indicación se é o caso, das causas de exclusión. 
Esta resolución será publicada no Taboleiro de Anuncios  da Casa do Concello,  na súa  
páxina web (https://concellodebueu.gal/ e) e no taboleiro de anuncios electrónico da sede  
electrónica   do Concello de Bueu.

Na mesma resolución determinarase a composición do tribunal cualificador.

Os/as aspirantes excluidos/as con carácter provisional , dispoñen dun prazo de 03 días, a  
contar  desde o seguinte ao da publicación da antedita  resolución,  para presentar  as  
reclamacións oportunas ou emendas de defectos, nos termos do artigo 68 da Lei 39/2015,  
así  como  poderán  solicitar  a  recusación  dos  membros  do  tribunal,  coas  causas  e  
procedementos previstos nos artigos 23 e 24 da lei 40/2015. 

Á vista dos antecedentes e as consideracións legais e técnicas expostas, esta Alcaldía, de  
acordo coas facultades  orixinariamente atribuidas  segundo disposto no artigo 21, da Lei  
7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  das  Bases  do  Réxime  Local,  coas  modificacións  
introducidas  a   ésta,   o  artigo  61  da  Lei  5/1997,  de  22  de  xullo,  Reguladora  da  
Administración Local de Galicia e  resto da normativa concordante, 

RESOLVO:



1.  Admitir  provisionalmente  aos  aspirantes  que  solicitaron  participar  neste  proceso  
selectivo,  en canto reúnen todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases,  que se  
indican no anexo I. 
2.  Excluir  provisionalmente  ós  aspirantes  que  solicitaron   participar  neste  proceso  
selectivo e carecen dalgún dos requisitos esixidos nas Bases,  que se indican  no Anexo II

3.. Os aspirantes disporán dun prazo de 03 días hábiles, a contar desde o día seguinte á  
publicación  desta  resolución  no  taboleiro  de  anuncios,  páxina  web  deste  concello  
https://concellodebueu.gal/ e e no taboleiro de anuncios electrónico da sede electrónica do 
Concello de Bueu para subsanar ou emendar deficiencias, en concordancia co disposto no  
artigo 76 da lei  39/2015 de 1 de outubro de procedemento administrativo común das  
administracións públicas.

Neste  mesmo  prazo  poderán  presentar  as  alegacións  que  consideren  oportunas  ou  
emendas de defectos que observen, así como recusar aos membros do tribunal. 

4. Nomear o Tribunal cualificador que xulgará  este proceso selectivo e os seus suplentes: 

Presidente: 
Titular: Belarmino Barreiro Rosales (Arquiveiro  Municipal)
Suplente:  José Ramón Núñez Iraola (Bibliotecario Municipal)

Secretaria: 
Titular:  Angela María Agulla Cabodevila, Auxiliar Admiistrativo no Concello de Bueu
Suplente: Araceli  C. Pérez Morán,  Xefa de Negociado do departamento de Intervención  
no Concello de Bueu

Vogais: 
Titulares: 
Carlos Cayán Pérez (Profesor titular  da Universidade de Vigo)
Helena Vila Suárez (Profesora titular da Universidade de Vigo)
José  Francisco  Budiño  Pereira  (Xefe  de  Negociado  do  departamento  de  Estatística  e  
Rexistro no Concello de Bueu)

Suplentes:
Jaime Sixto García (Adxunto á Tesourería no Concello de Bueu)
María Dolores Loira Rodríguez (Traballadora Social  no Concello de Bueu)
Fernando Baeza Ordóñez (Arquitecto Municipal)

Todos os membros do tribunal actuarán con voz e voto. 
O tribunal cualificador non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de alomenos,  
tres  dos  seus  membros  (titulares  ou  suplentes,  indistintamente)  e,  en todo  caso,  coa  
asistencia do /a presidente/a e do/a secretario/a. 
Os membros do tribunal cualificador deberán absterse de intervir, cando concorran neles  
algunha das circunstancias previstas no art 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime 
Xurídico do sector público, para o que disporán de tres  días hábiles a contar dende o  
seguinte  á  publicación  desta  resolución  na  Páxina  Web  do  Concello  
https://concellodebueu.gal/ e no Taboleiro de anuncios electrónico do mesmo. 
Así mesmo, os aspirantes, poderán recusar os membros do Tribunal cando nos mesmos  
concorra  algunha  das  circunstancias  previstas  para  a  abstención  de  conformidade  co  
establecido no art. 24 da lei 40/2015, dispoñendo dun prazo de tres  días hábiles a contar  
dende o seguinte á publicación desta resolución no taboleiro de anuncios do Concello, na  
Páxina  Web  do  Concello    https://concellodebueu.gal/ e  no  Taboleiro  de  anuncios  
electrónico do mesmo. 
O  Tribunal  quedará  facultado  para  resolver  todas  as  dúbidas  que  puideran  xurdir  na  
aplicación  destas  bases  e  tomar  os  acordos  necesarios  para  a  boa  orde  do  proceso  
selectivo en todo o non previsto nas presentes bases. 
A actuación do tribunal rexerase polo disposto nas presentes bases e na Lei 39/2015. 

5.- Ordear a publicación desta Resolución co seu contido literal 



A partir de aquí haberá un prazo de  tres días hábiles para a enmenda de documentación  
que  escomenzará  a  contarse  a  partires  do  día  seguinte  en  que  sexa  publicado  esta  
Resolución. 

Transcorrido este prazo procederase á ditar Resolución definitiva de admitidos e excluidos  
que será igualmente publicada polos mesmos medios. 

Os restantes anuncios realizaranse do mesmo xeito

ANEXO I ASPIRANTES  ADMITIDOS  PROVISIONALMENTE

Nº Rexistro Presentado por (Nome) Idioma Documentacion

2018-E-RC-5793 44075241L ALBA OTERO CASALDERREY Castelán

2018-E-RC-5748 33554789C ALBERTO NUÑEZ RUBIANES Galego

2018-E-RC-5869 77459659Y ALFONSO LEIROS RODRIGUEZ-CADARSO Castelán

2018-E-RC-5726 45872610F ANA TABOADA FERRO Castelán

2018-E-RC-5727 78739475X CELESTE SEIJAS CHAPELA Castelán

2018-E-RC-5676 53187832X DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ Castelán

2018-E-RC-5758 53613940C ELIAS SIMES MENDEZ Castelán

2018-E-RC-5824 77405568B FRANCISCO GUILLERMO FANDIÑO REISSMANN Castelán

2018-E-RC-5760 76998438G FRANCISCO JAVIER IGLESIAS ESCARIZ Castelán

2018-E-RC-5728 53193501K GABRIEL MONTALVO PEREZ Castelán

2018-E-RC-5730 76926160S GONZALO FERNANDEZ CASALDERREY Castelán

2018-E-RC-5997 53170866H IGNACIO SALGUEIRO CERVERA Galego

2018-E-RC-5812 36175496S JAVIER ESTEVEZ COVELO Galego

2018-E-RC-5818 77402607V JAIME PASTOR VALES Galego

2018-E-RC-5794 53610277Z JORGE JUAN RODRIGUEZ COMA Castelán

2018-E-RC-5828 77401042Q JOSE RUBEN GULIAS GARCIA Castelán

2018-E-RC-5703 44090626V NEREA LOPEZ DOMINGUEZ Castelán

2018-E-RC-5704 77417287T PABLO GARCIA FORMOSO Castelán

2018-E-RC-5849 32714407N PABLO LOUREIRO IGLESIAS Galego

2018-E-RC-5806 53118908V PABLO MIRANDA MENDEZ Castelán

2018-E-RC-5775 78735639S PEDRO PENA REY Galego

2018-E-RC-5863 73240867N RAMON CURRA SANTOS Castelán

2018-E-RC-5759 35483850W SERGIO CANDAL RAMOS Castelán

2018-E-RC-5940 76813560T SERGIO MARTIN PEREZ Castelán

2018-E-RC-5792 36163416X SERGIO VALVERDE COSTA Castelán

2018-E-RC-5669 Y3671072X SIMONE CARDINALE Castelán

2018-E-RC-5820 53612565W SUSANA COSTAS PENA Falta idioma

2018-E-RC-5791 77417790C TAMARA PASTORIZA GOMEZ Castelán

Presentado 
por (DNI)

ANEXO II  ASPIRANTES EXCLUIDOS  PROVISIONALMENTE 

Nº Rexistro Presentado por (Nome) Idioma Causa de exclusión

2018-E-RC-5896 77012329A GUILLERMO FERNANDEZ PAZ Galego Falta copia DNI

2018-E-RC-5822 36171061L PABLO PARDELLAS PEREZ Galego Falta copia DNI

2018-E-RC-5699 44812494F ROBERTO RON MIRAS Castelán Falta copia DNI

Presentado 
por (DNI)
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