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Expediente núm.: 2307/2020
Procedemento.: PS-20/07 Selección de socorristas para o servizo de salvamento en praias 2020
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
De conformidade co establecido nas bases aprobadas por Resolución de Alcaldía de data
03/06/2020 que rexen o proceso de selección de 15 socorristas para este Concello para o ano
2020. En particular o establecido no último parágrafo da base sétima das que rexeron o proceso
de selección que literalmente dispón:
“De chegar ao remate do proceso selectivo e non obter a cobertura das 15 prazas ofertadas a
través do Servizo Público de Emprego, o Concello de Cangas poderá dispoñer mediante
resolución da Alcaldía realizar novas ofertas sucesivas ao servizo público de emprego para a
realización de novos procesos de selección, que se rexerán polas presentes bases.”

En cumprimento do anteriormente exposto, seguindo co disposto nas bases procede aprobar e
publicar a composición efectiva do tribunal de selección, a relación de admitidos ao proceso e a
fixar a data do primeiro exercicio da fase de oposición.

RESOLVO:
PRIMEIRO: Aprobar e publicar no Taboleiro de anuncios da Casa do Concello a composición
efectiva do tribunal a efectos da formulación de recusación contra dos membros da comisión de
selección, que será a seguinte:
PRESIDENTE:Fabián Fernández Gómez
SECRETARIO: Cesáreo Coya Portas.

DECRETO

Vocal 1º: Pablo Cordeiro Rodal
Vocal 2º: Mª. Mar Núñez Villar
Vocal 3º:Yolanda Entenza Carballo
Suplente indistinta: Luís Martínez Domínguez
Suplente indistinta: Carmen Fandiño Docío
Suplente indistinta: Josefa Lino Martínez
SEGUNDO: Aprobar e publicar igualmente o listado de admitidos ao proceso selectivo que, non
existindo exclusións, ten o carácter de DEFINITIVO, e que é como segue:
ADMITIDOS

APELIDOS E NOME

DNI

BARBUDO SAMPEDRO, LUIS IGNACIO

***5090**
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ELEUTERIO PENA LAMAS (2 para 2)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 17/07/2020
HASH: 2e7ccc9dea7bbfc46c15233415d0c5eb

En virtude do anteriormente exposto

Número: 2020-1252 Data: 17/07/2020

Esta Alcaldía por Decreto núm. 2020-1180 de 9/07/2020 procedeu a solicitar da oficina de
emprego unha nova sondaxe e a abrir un novo período de presentación de instancias dirixido
aos candidatos preseleccionados de acordo co disposto nas bases.

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, DIEGO

***1250**

AREA GARCÍA, PABLO

***1255**

TERCEIRO: Convocar aos aspirantes para o chamamento e realización do primeiro exercicio
(proba práctica) que queda fixado para as 10:00 horas do vindeiro luns 20/07/2020 no Posto de
salvamento da praia de Rodeira. Os sucesivos exercicios serán fixados polo Tribunal.
O chamamento no lugar e horas indicado será único quedando excluído/a quen non compareza
de acordo co disposto nas bases. Deberán presentar o seu DNI, pasaporte ou permiso de
conducir cando así llo requira algún dos membros do Tribunal.

DECRETO

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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Ademais deberán hixienizar as súas mans co xel hidroalcohólico que terán a súa disposición e,
no seu caso, deberán empregar tamén luvas no caso de que así se lle indique, que estarán tamén
a disposición dos/as aspirantes.

Número: 2020-1252 Data: 17/07/2020

Así mesmo, os/as aspirantes deberán vir provistos dunha máscara (mascarilla) tipo cirúrxica ou
hixiénica, ou tipo EPI sen válvula, e mantela posta, cubrindo o nariz e a boca, mentres
permanezan nas instalacións do Concello, tendo en conta en todo caso as excepcións previstas
na normativa de aplicación.

