
Resolución  de  nomeamento  dos  membros  do  tribunal  cualificador  por  delegación  das 
funcións da secretaria titular e  do escrito presentado por D. Susana García Gómez  para a  
confeccion de listaxes de contratación laboral  temporal  dun/ha traballador/a social  no  
Concello de Bueu

ANTECEDENTES.

 Resolución  de  aprobación  da  listaxe  provisional  de  admitidos,  excluídos  e  

nomeamento dos  membros do tribunal cualificador para a confección de listaxes de  
contratación laboral temporal dun/ha traballadora/a social no Concello de Bueu

 Delegación  das  funcións  de  secretaria  titular  do  Tribunal  cualificador  do  

procedemento selectivo para  a contratación laboral temporal dun/ha traballador/a  
social para o Concello de Bueu

 Escrito  presentado  por  Susana  García  Gómez  no  que  se  solicita  cambio  de  

nomeamento de vogal titular a vogal suplente 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS.

Á vista dos antecedentes expostos, esta Alcaldía, de acordo coas facultades sinaladas 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, e en virtude do apartado 7º das bases reguladoras do presente  
proceso

RESOLVO:

1.  Nomear o tribunal cualificador da presente proba .

Tribunal cualificador Presidente:
Titular: Belarmino Barreiro Rosales(Arquiveiro Municipal)
Suplente: Maria Dolores Loira Rodriguez (Traballadora Social do Concello de Bueu)

Secretario:
Titular:  Jaime  Sixto  García  funcionario  pertencente   ó  Corpo  de  FHN 
subescala secretaría-intervención que ocupa o posto de Adxunto a Tesoureira
Suplente: Jacobo Vecino Reimundo (Tesoureiro do Concello de Bueu)

Vogais titulares:
-Ana María Pazos Sánchez (Traballadora Social no Concello de Pontecaldelas)
-Raquel García Calviño (Traballadora Social no Concello de Pazos de Borbén)
-Mª Teresa Pérez Couselo  (Traballadora Social no Concello de Marín)

Suplentes:
-Emilia María Lestón Marquina ( Técnico de inclusión social)
-Susana García Gómez (Traballadora Social do Concello de Moaña)
-Ana Piñera Pandiella (Traballadora Social do Concello de Poio)

Os membros do tribunal cualificador deberán absterse de  intervir,  cando concorran neles algunha 
das circuntancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015 do 1 de outubro de Réxime Xúrídico do  
serctor público.
Así  mesmo os aspirantes,  poderan solicitar  a recusación dos membros do tribunal cualificador ,  
cando concorran neles algunha das circunstancias previstas no art  24 da Lei  40/2015,  do 1 de  
outubro, de Réxime Xurídico do sector público, para elo disporán dun prazo de cinco 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.
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