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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 núm. 2022-0196 de data 15.02.2022, 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 Técnico/a de Recursos Humanos 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) 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
anuncios/sección “Emprego Público”), sen prexuízo de que, de forma complementaria, se
publique na páxina web do concello
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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: Jacobo Vecino Reimundo, Tesoureiro do concello de Cangas (funcionario
pertencente ao corpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional)
Secretario:
Titular: Manuel Franco Leis, Xefe do Servizo de Recursos Humanos, funcionario
de carreira do concello de Vilagarcía de Arousa
Suplente: Belarmino Barreiro Rosales, Técnico Medio de Arquivo e Documentación
( Grupo A2) do concello de Bueu.
Vogais:
1º Titular: Silvia Labraña González, Técnica de xestión de administración xeral,
adscrita ao Servizo de Recursos Humanos e Formación da Deputación de
Pontevedra.
Suplente: Pilar Rivas Álvarez, técnica de xestión de administración xeral, adscrita
ao Servizo de Intervención da Deputación de Pontevedra.

3º Titular: Maria del Carmen Carracelas Rosales, secretaria-interventora axunta
do Concello de Meis, (funcionaria pertencente ao corpo de funcionarios con
habilitación de carácter nacional)
Suplente: Ana Blanca Roig Sánchez, Secretaria do concello de Marin (funcionaria
pertencente ao corpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional)
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
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2º Titular: Juana María Rosales Muños, Técnica de Recursos Humanos, funcionaria
de carreira do Concello de Moaña
Suplente: Jose Antonio Graña Santaclara, Tesoureiro do concello de Marin
(funcionario pertencente ao corpo de funcionarios con habilitación de carácter
nacional)

Concello de Bueu
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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Documento asinado electronicamente á marxe
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N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ASPIRANTES
ÁLVAREZ AVE, MARÍA
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, ELENA
BLANCO FARIÑA, MARÍA DE LAS VIRTUDES
CAAMAÑO TORRES, ANDREA
CABALLERIA POZA, IRENE
CERVIÑO DOBARRO, MANUEL ARTURO
CHAPELA GALLEGO, MARIA DOLORES
COSTA OTERO, EVA
ERMO SÁNCHEZ, DANIEL
ESTÉVEZ GONZÁLEZ, ANDREA
FEBREIRO LÓPEZ, MARÍA ÁNGELES
FEIJÓO ARTACHO, ALBA
FOLLENTE BARRAL, SANTIAGO
FONTENLA CADAVID, MARINA
GOENAGA GONZÁLEZ, ANA BELÉN
GÓMEZ ALONSO, LETICIA
GÓMEZ GARCÍA, ESTEFANÍA
GRANJEL DIOS, CARLOS
LAGO LÓPEZ, ROSA NIEVES
MANDADO GESTIDO, ELISA
MORGANTI LÓPEZ, SOLANGE MARIANA
REBOURAS ALMEIDA, XIANA
RIOJA MÍGUEZ, DAVID
SANTOMÉ COUSO, ALEJANDRA
SILVA CANABAL, LUCÍA
SOLIÑO LUBIANS, TALMA
VARELA GUTIÉRREZ, FERNANDO
VILLAR RIVERA, SILVIA

DNI
***1335**
***1324**
***1132**
***8627**
***7604**
***1124**
***3569**
***1000**
***6701**
***9402**
***1117**
***8465**
***5129**
***0105**
***0889**
***0320**
***8865**
***2285**
***9984**
***1205**
***9395**
***9585**
***4546**
***1881**
***2835**
***0763**
***9468**
***5753**
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Anexo I.- Listado de aspirantes admitidos provisionalmente

Concello de Bueu
Anexo II.- Listado de aspirantes excluidos provisionalmente

1

2

ASPIRANTES
GONZÁLEZ FERRADÁS, MÓNICA
JURKIEWICZ GONZÁLEZ, DIANA
LAFUENTE CADILLO, IRENE
MESEJO NORES, SARA
PÉREZ RODRÍGUEZ, ALBA
POUSADA PACHECO, MARÍA
TORRES FERRADÁS, SERGIO

DNI
MOTIVO DA EXCLUSIÓN
***1244**
2
SUBSANABLE
***4047**
1
SUBSANABLE
***5622**
1
SUBSANABLE
***0889**
1
SUBSANABLE
***5029**
1
SUBSANABLE
***1448**
1
SUBSANABLE
***1241**
1
SUBSANABLE

Presentación de copia de título incompleta ( debe achegarse unha copia de ambos
lados do documento)
Pesentación de copia de titulación en idioma estranxeiro ( debe achegar unha copia
da titulación esixida no apartado 5º da base 3ª ou certificación académica que
acredite ter realizado todos os estudos para a súa obtención en idioma oficial
( castelán ou galego).

Concello de Bueu
C/ Eduardo Vincenti, 8, Bueu. 36930 (Pontevedra). Tfno. 986390029.

Cod. Validación: 94ZX6HTM4JFMFXTNHRSNPYFAS | Corrección: https://bueu.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 5 a 5

N.º
1
2
3
4
5
6
7

