DECRETO DE ALCALDÍA
Con data 20 de outubro de 2022, procedeuse mediante Decreto de Alcaldía a aprobación das bases de
selección dun/dunha auxiliar administrativo/a destinado á oficina municipal de servizos xerais, con funcións de
atención ao público e tramitación administrativa ordinaria, que prestará os seus servizos durante un prazo de
nove (9) meses, con cargo ao programa “Fomento do Emprego. (Plan Único de Cooperación cos Concellos
2022)”.

PRIMEIRO: Aprobar a seguinte relación definitiva de admitidos e excluídos no procedemento de selección
que se está a seguir neste Concello para a contratación dun/ha auxiliar administrativo adscrito á oficina de
servizos xerais do Concello de Rábade:

JOSE ANGEL BALSEIRO AMIDO (2 para 2)
Secretario-interventor y Tesorero
Data de Sinatura: 15/11/2022
HASH: 0c580d30a2dc6c70d63a4873be80fd84

ADMITIDOS:
D.N.I

***8977**
***7808**
***3516**
***6146**
***7242**
***1508**
***4644**
***0845**
***8660**
***5547**
***6389**
***3822**
***5206**
***7794**
***5038**
***5386**
***1768**
***3774**
***7903**
***3789**
***8827**
***3804**
***4420**

APELIDOS E NOME

BLANCO MARTÍNEZ, IRENE
CALVO TORQUEMADA, EVA MARÍA
CARREIRA IGLESIAS, SUSANA
CASTELO FERNÁNDEZ, SILVIA
CELADA PENEDO, MARÍA LORETO
CORTE DÍAZ, CIRISTINA
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, ALBERTO
GARABAL NIEVES, CRISTINA
GARCÍA OTERO, CRISTINA DEL CARMEN
IRIGOYEN VÁZQUEZ, SERGIO
JORGE CAO, MARIA JESÚS
MONTOUTO BUIDE, ANA MARÍA
MORADO VÁZQUEZ, BEATRIZ
MOSQUERA PÉREZ, ISABEL
MUÑOZ FERNÁNDEZ, DAVID
PARDO SÁNCHEZ, RAQUEL
PENERBOSA GARCÍA, LUCÍA
PILLADO ROZAS, PAULA
RODRÍGUEZ ESPIÑO, DANIELA
RODRÍGUEZ GEGUNDE, LAURA MARÍA
RODRÍGUEZ VILLAR, MARIA ELENA
SEIJAS LÓPEZ, RUBÉN
SUÁREZ LÓPEZ, JORGE
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Analizadas as solicitudes presentadas, tendo en conta os requisitos e a documentación xeral esixida nas
bases, e a competencia que me atribúe o artigo 21.1. g) e h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local, RESOLVO:

Número: 2022-0324 Data: 15/11/2022

Tendo en conta que a base quinta establece un prazo de 10 dias naturais a contar a partir da publicación do
correspondente anuncio no boletín oficial da provincia, que se seleccionará mediante oposición, e que o
citado anuncio publicouse o 26 de outubro de 2022. Rematado o citado prazo e tendo en conta que a base
oitava establece que se procederá a ditar resolución sobre os candidatos admitidos provisionalmente e se
concederá un prazo de 3 días naturais para a subsanación de defectos no caso de que algunha das
solicitudes presente tales defectos, e unha vez cumprido o referido prazo de subsanación de instancias.

DECRETO DE ALCALDIA

FRANCISCO XOSE FERNANDEZ MONTES (1 para 2)
Alcalde-presidente
Data de Sinatura: 15/11/2022
HASH: e617d9c7a075cbce7e8e17fd90d2d1d2

Concello de Rábade

Concello de Rábade
***8032**
***8622**
***4647**

TORRE MAHÍA, LIDIA
VARELA VILLAR, VERÓNICA
VÁZQUEZ SEOANE, EVA
EXCLUÍDOS:

4
4

(*) CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1 - Non axunta instancia de participación debidamente asinada (anexo I).
2.- Non axunta copia do DNI.
3.- Non acredita estar en posesión da titulación esixida.
4 - Non acredita estar en situación de desemprego ou en situación de mellora de emprego mediante informe
ou certificado do Servizo Galego de Emprego.
SEGUNDO: Publicar a presente resolución no taboleiro de anuncios da Corporación así como na sede
electrónica do Concello de Rábade, Este acordo constitúe un acto de trámite polo que pode formular
cantas alegacións estime oportunas para a súa consideración na resolución que poña fin ao
procedemento (artigo 112.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas).
Igualmente, se estima que o dito acto decide directa ou indirectamente o asunto de fondo, determina a
imposibilidade de continuar o procedemento, produce indefensión ou prexuízo irreparable a dereitos e
intereses lexítimos, pode interpoñer, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa notificación, un
recurso potestativo de reposición, que terá que fundamentar en calquera dos motivos de nulidade ou
anulabilidade previstos nos artigos 47 e 48 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
Todo iso sen prexuízo da realización de cantas accións estime oportunas na defensa dos seus intereses
lexítimos.

Número: 2022-0324 Data: 15/11/2022

ORDÓÑEZ PÉREZ, STEPHANIE
GARCÍA ABELAIRAS, NOEMÍ BERTA
FRAGA CORRAL, MARCOS JOSÉ

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN*
4

En Rábade, a 15 de novembro de 2022.
O Alcalde-presidente,
Asdo: Francisco Xosé Fernández Montes.
DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE.
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***7501**
***2934**
***4854**

APELIDOS E NOME
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D.N.I

