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ANUNCIO DE ALCALDÍA
Téndose rematado o prazo de presentación de solicitudes de participación, logo das
solicitudes presentadas obrantes no expediente electrónico que resultan das
comprobacións efectuadas no rexistro xeral do Concello e no rexistro electrónico, en
aplicación do disposto na base 6ª das Bases reguladoras do presente proceso selectivo,
mediante resolución da alcaldía accidental núm. 2021-1616 de 07.12.2021, resolveuse
entre outros o seguinte:
1º.- Aprobar a listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo
convocado para a cobertura dunha praza vacante de arquitecto/a superior en réxime de
interinidade do Concello de Bueu mediante concurso oposición ( quenda libre) e en
consecuencia declarar admitidos/as provisionalmente aos/ ás aspirantes presentados/as
que figuran no anexo I adxunto á presente resolución, a excepción dos que
expresamente se exclúen do anexo I e que figuran relacionados no anexo II (Excluídos/as
con posibilidade de subsanación e excluídos/as non subsanables) polos motivos
indicados na táboa con lenda explicativa que se detalla no anexo II.
Os/as aspirantes excluídos/as dispoñen dun prazo de tres (3) días hábiles, contados
desde o seguinte ao da publicación da antedita resolución no Taboleiro electrónico de
anuncios do Concello, para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de
defectos, nos termos do artigo 68 da LPAC, así como formular recusación dos membros
do tribunal, coas causas e procedementos previstos nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015
de 1 de Outubro de Réxime xurídico do sector público (LRXSP) .
Unha vez resoltas as reclamacións, o alcalde declarará aprobada a listaxe definitiva de
admitidos/as e excluídos/as, que se publicará no Taboleiro electrónico de Anuncios do
concello (https://bueu.sedelectronica.gal (apartado “INFORMACIÓN XERAL”- Taboleiro de
anuncios/sección “Emprego Público”), sen prexuízo de que, de forma complementaria, se
publique na páxina web do concello.
A lista provisional elevarase a definitiva transcorrido o prazo de reclamacións, senón as
houbera. No suposto de que se produzan reclamacións deberá ditarse nova resolución
estimándoas ou desestimándoas. A resolución pola que se fixa definitivamente a lista de
admitidos e excluídos se publicará no Taboleiro electrónico de Anuncios do concello
(https://bueu.sedelectronica.gal (apartado “INFORMACIÓN XERAL”- Taboleiro de
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anuncios/sección “Emprego Público”), sen prexuízo de que, de forma complementaria, se
publique na páxina web do concello
2º.- O Tribunal cualificador, como órgano de selección, quedará integrado, en base ao
disposto na base 7ª das bases reguladoras, que resulta do art. 59 da lei 2/2015, polos
seguintes membros, titulares e suplentes:
Presidente:
Titular: Marcos Vázquez Campaña, Interventor do concello de Bueu (funcionario
pertencente ao corpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional)
Suplente: Nuria Lobato del Rio, Secretaria do concello de Moaña (funcionaria
pertencente ao corpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional)
Secretario:
Titular: Cruz Farto Justo, Técnica de administración Xeral, adscrita ao Centro
Príncipe Felipe da Deputación provincial de Pontevedra.
Suplente: Sergio Curra Moreira, Interventor do concello de Cangas (funcionario
pertencente ao corpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional)
Vogais:
1º Titular: Rosa Magdalena Fernández, Arquitecta da Oficina Técnica de
Arquitectura e Planeamento do Concello de Pontevedra
Suplente: Angel Velando Rodríguez, Arquitecto Xefe da Oficina Técnica de
Arquitectura e Planeamento do Concello de Pontevedra.
2º Titular: Elena Maure Noia, Arquitecta da Oficina de Licenzas da Xerencia
Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo
Suplente: Paula Martínez Vidal, Arquitecta do Servizo de Licenzas da Xerencia
Municipal de Urbanismo do concello de Vigo

Os membros do tribunal cualificador deberán absterse de intervir, cando concorran neles
algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público.
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.
Os/as aspirantes dispoñen dun prazo de tres (3) días hábiles, contados
desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no Taboleiro
electrónico de Anuncios do Concello, para presentar as reclamacións
oportunas ou emendas de defectos, nos termos do artigo 68 da LPAC,
así como formular recusación dos membros do tribunal, coas causas e
procedementos previstos nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015 de 1 de
Outubro de Réxime xurídico do sector público (LRXSP)
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3º Titular: Ignacio Diz Gómez, Arquitecto en Urbanismo da Xunta de Galicia,
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Suplente: Manuel Touceda Rodríguez, Arquitecto superior do concello de Mos
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