PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN ALCALDÍA
De acordo co disposto no punto cuarto das bases da convocatoria, procédese a publicación do
Decreto 2021-1043 de data 24/05/2021, polo que se aproba o listado provisional de persoas
admitidas e excluídas, a composición do tribunal e a fixación da data da proba para o proceso
selectivo do persoal das oficinas de turismo do Concello de Cangas, no tenor literal seguinte:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
De acordo co previsto nas bases aprobadas por Xunta de Goberno Local de data 29/04/2021,
para a selección e contratación de persoal para as oficinas de turismo de Cangas adheridas á
Rede de oficinas de turismo “Info Rías Baixas”, durante o ano 2021 (BOP nº 27, de
10/02/2021) con confección de lista de agarda.
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
SECRETARIA: Cristina Padín Martinez
Vocal 1º: Alfonso Moldes González
Vocal 2º: Luís Martínez Domínguez
Vocal 3º: Isabel Rodríguez Martínez
Suplente indistinta: Eva María Gallego Fernández
Suplente indistinta: Carmen Fandiño Docío
Suplente indistinto: Ángeles Fernández López
SEGUNDO: Aprobar e publicar igualmente o listado provisional de admitidos e excluídos, así
como o motivo de exclusión destes últimos lembrándolles que de acordo co disposto nas bases
dispoñen de tres días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación da presente
resolución para emendar ou subsanar os defectos que motivaron esa exclusión.
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ELEUTERIO PENA LAMAS (1 para 1)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 24/05/2021
HASH: 6e8a8eded0faaa3f1325dbc22aa75379

Expediente núm.: 1877/2021
Asunto: Publicación Resolución aprobación listado provisional admitidos/excluídos,
composición tribunal e fixación proba
Procedemento: PS 21/03. Selección de Persoal ao abeiro da subvención para financiamento dos
custos da dotación de persoal para a realización de tarefas de información nas oficinas de
turismo adheridas á rede de oficinas de turismo Rías Baixas.

ADMITIDOS/AS
APELIDOS E NOME

DNI

ACEVEDO PIÑEIRO DÁMARIS

***1104**

ALLÓ CHAPELA M.ª REMEDIOS

***9126**

BAMIO RODAL AMARO

***0954**

BARREIRO VILLAR TANIA

***1720**

GATO PADÍN Mª CRUZ

***5525**

GRAÑA RIAL RAQUEL

***7006**

GUARDADO SOLIÑO XAVIER

***6128**

LEITES CORDEIRO NICOLE

***1922**

MARTÍNEZ COSTAS YOLANDA

***3838**

OTERO DESOJO NURIA TERESA

***0250**

PARDO GONZÁLEZ LUCÍA

***1813**

VILLANUEVA RIVAS SANTIAGO

***1947**

APELIDOS E NOME

DNI

RODAL ÁLVAREZ ANA

***9857**

1

2

3

4

5

X

Motivos de Exclusión:
1. Non presentar o modelo de instancia axeitado
2. Non presentar fotocopia compulsada, por ámbalas dúas caras, do DNI.
3. Non presentar o xustificante acreditativo do pago das taxas.
4. Non presentar fotocopia compulsada do título, habilitación ou do recibo do depósito.a
titulación esixida
5. Presentar a instancia fora de prazo.
TERCEIRO: Convocar aos aspirantes admitidos/as para o chamamento e realización da
proba de coñecementos prácticos que queda fixada para as 11:00 horas do día 01/06/2020 no
Salón de Plenos do Concello.
O chamamento no lugar e horas indicado será único quedando excluído/a quen non compareza
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EXCLUÍDOS/AS

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 (máscara) tipo cirúrxica ou
hixiénica, ou tipo FFP2 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.
Ademais deberán hixienizar as súas mans co xel hidroalcohólico que terán a súa disposición.
No caso de que algunha das persoas candidatas teña síntomas compatibles coa Covid-19, ou
estea xa diagnosticada desta enfermidade, ou estea á espera do resultado da PCR, ou sexa
contacto estreito dun caso xa confirmado como positivo por Covid-19, non poderá acudir ao
chamamento para as probas, debendo comunicar canto antes ao Concello a súa situación.”
O que se publica aos efectos oportunos.
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