RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
De acordo co previsto na base oitava das Bases aprobadas por Decreto de Alcaldía 2020-1417 de
11/08/2020 para a selección e posterior contratación de 18 traballadores/as ao abeiro do Plan de
Emprego Municipal para paliar as consecuencias derivadas da pandemia da COVID-19, na que se
estipula o seguinte:

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.
En virtude do anteriormente exposto
RESOLVO:

DECRETO

ELEUTERIO PENA LAMAS (2 para 2)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 01/09/2020
HASH: a3f3ab62718380aad238bfbaa72b7793

Á vista de que a praza ofertada de Oficial Fontaneiro/a quedou vacante por non ter acadado a puntuación
mínima nas probas os dous aspirantes que foran remitidos pola Oficina de Emprego de Cangas na
primeira sondaxe, una vez remitidos pola citada Oficina de Emprego novos candidatos para esta praza
de Oficial Fontaneiro/a (2ª sondaxe), en concreto dous aspirantes, abriuse un novo período de
presentación de instancias para esta praza dirixido a estes candidatos preseleccionados nesta 2ª sondaxe,
de acordo co disposto nas bases

Número: 2020-1610 Data: 01/09/2020

“Se rematado o proceso de selección algunha das prazas ofertadas non resultase cuberta por non
acadar os aspirantes a puntuación mínima esixida para dar por aprobado o proceso, o Concello poderá
solicitar sucesivas ampliacións da sondaxe á Oficina de Emprego para realizar cos aspirantes remitidos
novos procesos de selección para cubrir a totalidade das prazas ofertadas rexéndose polas presentes
bases”

PRIMEIRO: Aprobar e publicar no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello a composición efectiva
do Tribunal de selección a efectos, no seu caso, da formulación de recusación contra dos mesmos, que
será a seguinte:
PRESIDENTE: Fabián Fernández Gómez
SECRETARIA: Mª Mar Núñez Villar
Vocal 1º: Estanislao Graña García
Vocal 2º: María Idoya Chapela Silva
Vocal 3º: Carmen Fandiño Docío
Suplente indistinto: José Luis Tievo Soliño
Suplente indistinto: Luis Martínez Domínguez
Suplente indistinto: José Carlos Vilariño Meira
SEGUNDO: Aprobar e publicar igualmente a listaxe de admitidos/as ao proceso selectivo indicando
que non contando con exclusións ten o carácter definitiva e que é a seguinte:
ADMITIDOS/AS PRAZA OFICIAL FONTANEIRO/A
APELIDOS E NOME

DNI

MAGARIÑOS RIAL, JOSE ANTONIO

***9094**

RODAL PARCERO, ADOLFO

***1189**
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XOSE MANUEL PAZOS VARELA (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 01/09/2020
HASH: 6d7ae3633cdb3d7e662cf1407539c8b8

Expediente núm.: 3307/2020
Asunto: Resolución aprobando a listaxe de admitidos e excluídos para a PRAZA DE OFICIAL
FONTANEIRO/A, composición do tribunal e fixación das probas (2ª SONDAXE)
Procedemento: PS-20/11 Selección 18 traballadores ao abeiro do Plan de Emprego Municipal para
paliar as consecuencias derivadas da pandemia COVID-19

TERCEIRO: De acordo co disposto na base cuarta aprobar a convocatoria para os chamamentos das
probas da praza de Oficial Fontaneiro/a, segundo se indica de seguido:
MÉRCORES 02/09/2020, no SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO DE CANGAS
-10.30 h: PROBAS OFICIAL FONTANEIRO/A
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.
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 no artigo 2 da Orde
SND/422/2020 (BOE do 20/05/2020).

DECRETO

CUARTO: Publicar a presente resolución de acordo co disposto nas bases.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE

Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850
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De acordo co disposto na base sétima, os/as aspirantes que acrediten ao tribunal, antes da realización da
proba, estar en posesión do CELGA axeitado en función da titulación requirida para o posto ao que
optan, ou o seu equivalente no ámbito laboral (diplomas de iniciación ou perfeccionamento), quedarán
exentos da proba de lingua galega, recibindo neste caso 2 puntos.

Número: 2020-1610 Data: 01/09/2020

Ademais deberán hixienizar as súas mans co xel hidroalcohólico que terán á 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.

