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Fernando Javier Pérez Fernández, alcalde do concello de Vilasantar, lúns día 4 de maio de 2020, en
presencia do secretario de dito concello, emito o seguinte decreto:
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DAS LISTAS DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS DO PROCESO
SELECTIVO PARA A CONFORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA CUBRIR UNHA
PRAZA DE PERSONAL DE OFICIOS DO CONCELLO DE VILASANTAR (A CORUÑA) CON
CARÁCTER DE RELACIÓN LABORAL TEMPORAL
EXPTE. TEDEC: 2020/G003/000032 (Decreto).
EXPTE. TEDEC: 2020/E001/000001 (Emprego).
Vista a necesidade de adoptar unha resolución sobre o procedemento a que se refire este decreto en
aras dos principios de eficacia e celeridade administrativa recollidos na Lei 39/2015 de 1 de outubro
de procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei 40/2015 de 1 de
outubro de réxime xurídico do sector público.
Visto que mediante o decreto de Alcaldía nº 13/2020, de 19 de febrero de 2020, se aprobaron as
bases para a conformación dunha bolsa de emprego para cubrir unha praza de persoal de oficios do
Concello de Vilasantar (A Coruña) con carácter de relación laboral temporal e se procedeu á súa
convocatoria.
Visto que ditas bases e convocatoria foron publicadas na páxina web, taboleiro de anuncios e portal
da transparencia deste Concello así como no Boletín Oficial de la Provincia da Coruña.
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Vista que a última publicación das bases e da convocatoria realizouse en dito boletín con data de 26
de febreiro de 2020, iniciándose entonces un prazo de cinco días naturais para a inscrición de
solicitudes para formar parte do proceso selectivo.
Visto que con data mércores 4 de marzo se aprobou e publicou na páxina web, taboleiro de anuncios
e portal da transparencia deste Concello o Decreto 23/2020 coa lista provisional de admitidos e
excluídos no proceso selectivo para cubrir unha praza de persoal de oficio do concello de Vilasantar
(A Coruña).
Visto que segundo as referidas bases, os aspirantes excluídos disporán dun prazo de 5 días de
conformidade co previsto no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común para formular as reclamación á mencionada lista provisional.
Visto que unha vez transcorrido o prazo de cinco días non se ten constancia no rexistro de entrada
deste Concello da presentación de ningunha alegación.
Visto que segundo as referidas Bases, se non se presentaran reclamacións á lista provisional no
prazo establecido, considerarase esta como definitiva.
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Visto a composición do tribunal calificador que se establece nas Bases e a seguinte proposta de
membros en consonancia co establecido na normativa reguladora do emprego público e das
dispoñibilidades do concello de Vilasantar, a cal se recolle a continuación:






Presidenta: Isabel Novo López, funcionaria do concello de Vilasantar.
Secretaria: Mercedes Costoya Cortés, personal laboral do concello de Vilasantar.
Vogal: José Emilio Fernández Pérez, personal laboral do concell de Vilasantar.
Vogal: María Trinidad Veiras Freire, personal laboral do concello de Vilasantar.
Vogal: Jose Boado, personal laboral do concello de Vilasantar.

Visto que o referido tribunal se reunirá para a súa constitución o mesmo día da realización da proba
oral e publicará, con carácter previo á mesma, a valoración de méritos da fase de concurso.
Vista a proposta de lugar, data e hora para a realización da proba selectiva (fase de oposición –
entrevista técnica): Salón de Plenos da Casa do Concello de Vilasantar, xoves 7 de maio de 2020 a
partires das 12:30h.
Visto que a proba selectiva é de carácter oral e individual, sendo a sesión pública, e perante a actual
situación de emerxencia sanitaria, a modo de medida de prevención do contaxio do COVID 19,
establécense as seguintes quendas de chamamentos para os aspirantes:
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- 12:30h.: Labandeira Fontecoba, Alberto
- 12:45h.: Souto Mosquera, Jennifer
- 13:00h.: Vazquez Vilariño, M.ª Carmen
Dacordo coas atribucións que me confire o artigo 21.1 da Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora das
Bases do Réxime Local, e na aplicación do art.10 da Lei 40/2015 de 1 de outubro do réximen xurídico
do sector público. Resolvo:
Primeiro: Avocar a competencia unicamente para resolver os asuntos a que se refire este Decreto,
que tiña sido delegada por decreto de alcaldía número 80/2019, de data 21 de xuño de 2019, na
Xunta de Goberno Local
Segundo: Elevar a definitiva a relación de aspirantes presentados que reúnen os requisitos da
convocatoria e aprobar a seguinte lista definitiva de aspirantes admitidos ó proceso selectivo para a
conformación dunha bolsa de emprego para cubrir unha praza de personal de oficios do concello de
Vilasantar (A Coruña) con carácter de relación laboral temporal, publicándose no taboleiro de
anuncios do Concello e na páxina web municipal así como nol portal de transparencia do concello de
Vilasantar.
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BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PLAZA DE PERSONAL DE OFICIOS (LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS)
N.º de rexistro

DNI

APELIDOS E NOME

202000000000189

348971**L

Labandeira Fontecoba, Alberto

20200000000212

788090**Q

Souto Mosquera, Jennifer

202090000000090

332814**A

Vazquez Vilariño, M.ª Carmen

Terceiro:. Elevar a definitiva a relación de aspirantes presentados que non reúnen os requisitos da
convocatoria e aprobar a seguinte lista definitiva de aspirantes excluidos ó proceso selectivo para a
conformación dunha bolsa de emprego para cubrir unha praza de personal de oficios do concello de
Vilasantar (A Coruña) con carácter de relación laboral temporal, publicándose no taboleiro de
anuncios do Concello e na páxina web municipal así como nol portal de transparencia do concello de
Vilasantar.
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BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PLAZA DE PERSONAL DE OFICIOS (LISTA DEFINITIVA DE EXCLUIDOS)
N.º de rexistro

DNI

APELIDOS E NOME

MOTIVOS EXCLUSIÓN

202000000000187

533014**F

Corral Gomez, Iván

Non cumprir o establecido na Base 2.1 e)

202000000000186

787871**H

García Quintela, Salvador Manuel

Non cumprir o establecido na Base 2.1 e)

202000000000185

326600**E

Garcia Ramos, Juan Francisco

Non cumprir o establecido na Base 2.1 e)

202000000000211

329472**S

Pedre Pupo, Norge

Non cumprir o establecido na Base 2.1 e)

202000000000209

533057**Z

Sanchez Martinez, Jesús Mª

Non cumprir o establecido na Base 2.1 e)

Cuarto: Nomear como mebros do tribunal calificador ás seguintes persoas:






Presidenta: Isabel Novo López, funcionaria do concello de Vilasantar.
Secretaria: Mercedes Costoya Cortés, personal laboral do concello de Vilasantar.
Vogal: José Emilio Fernández Pérez, personal laboral do concell de Vilasantar.
Vogal: María Trinidad Veiras Freire, personal laboral do concello de Vilasantar.
Vogal: Jose Boado, personal laboral do concello de Vilasantar.

Quinto: Establecer como lugar, data e hora da realización da proba selectiva (fase de oposición –
entrevista técnica), o Salón de Plenos da Casa do Concello de Vilasantar, xoves 7 de maio de 2020 a
partires das 12:30h. coa seguinte quenda horaria de chamamentos:
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- 12:30h.: Labandeira Fontecoba, Alberto
- 12:45h.: Souto Mosquera, Jennifer
- 13:00h.: Vazquez Vilariño, M.ª Carmen
Sexto: Dar traslado do presente acordo ós servizos municipais responsables da súa tramitación, así
como a notificación ós terceiros interesados no expediente.
Mándao e asínao a súa señoría O Alcalde, e ordena darlle traslado ó departamento correspondente
para a súa incorporación ó expediente do que eu Secretario - Interventor, Ricardo Garrido Caneda,
dou fe.
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DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE.

