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ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERROS da lista provisional de admitidos/as e
excluidos/as para a contratación laboral temporal dun axente de emprego e
desenvolvemento local e formación dunha lista de reserva.
Vista a lista provisional de admitidos/as e excluidos/as para a contratación laboral
temporal dun axente de emprego e desenvolvemento local e formación dunha lita de
reserva, detectouse un erro nun aspirante excluido provisionalmente, e concretamente
no motivo da súa exclusión. María Cristina Pariente Rodríguez, con DNI ***9991**, sí
que aporta a documentación xustificativa de ser demandante de emprego, pero non
aporta a documentación xustificativa de estar en posesión da titulación requirida,
segundo se establece no punto 2 das bases da convocatoria “requisitos xerais e
específicos dos aspirantes”.
Visto que a titulación fai referencia a que se debe estar en posesión do título de
licenciado/a universitario/a, arquitecto/a, enxeñeria/o ou grao, eu tamén enxeñeiro/a
técnico, diplomado/a universitario, arquitecto/a técnico ou grao. Os requisitos
anteriores deberanse reunir con referencia ao último día do prazo de presentación de
instancias.
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Visto que esta corrección de erros se fai con carácter urxente, dáselle un prazo ao
aspirante seleccionado, e única e exclusivamente a ese espirante, de 2 días hábiles
dende o mesmo día da publicación desta Resolución na páxina web do concello de
Vilasantar e no taboleiro de editos do Concello de Vilasantar, para que aporte a
documentación xustificativa de estar en posesión da documentación requirida.
Vista a redacción inicial da lista provisional, redáctase a continuación a mencionada
lista coa corrección no erro detectado na aspirante María Cristina Pariente Rodríguez,
con DNI ***9991**.
Vistas as bases da convocatoria para a contratación laboral temporal dun axente de
emprego e desenvolvemento local e formación dunha lista de reserva publicadas no
BOP nº 56, do 25 de marzo de 2021.
Visto que o obxecto da convocatoria é a contratación laboral temporal a través dun
contrato de interinidade dunha persoa para o posto de Axente de Emprego e
Desenvolvemento Local, e a elaboración dunha nova lista de reserva do persoal de
axente de emprego e desenvolvemento local mediante o procedemento de concurso en
quenda libre, que prestará servizo no Concello de Vilasantar, consonte á subvención
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solicitada ao abeiro da ORDE do 15 de Outubro de 2020 pola que se establecen as
bases que regulas as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos
programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais para a
contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, e se procede a súa
convocatoria para o ano 2020
O contrato formalizarase baixo a modalidade de contrato de interinidade para a
substitución durante os períodos de risco durante o embarazo, descanso por
maternidade ou a lactancia por maternidade do persoal adscrito actualmente ao posto. A
xornada laboral será a tempo completo, consonte a normativa aplicable no momento de
formalización do contrato.
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Visto que no punto 7 das bases da convocatoria se fai referencia a relación de
admitidos, especificando que rematado o prazo de presentación de solicitudes, a
alcaldía ditará resolución no prazo de tres días seguintes a aquel no que remate o prazo
de presentación de instancias, aprobando a lista provisional de admitidos/as e
excluído/as, indicando a causa de exclusión.
A referida resolución será publicada no taboleiro de anuncios e na web do concello
(www.vilasantar.gal), outorgando, no seu caso, un prazo de 2 días hábiles para que os
excluídos/as emenden as deficiencias sinaladas.
Rematado o prazo de emendas, e resoltas as reclamacións existentes, o alcalde ditará
resolución pola que se aprobe a lista definitiva de admitidos/as e publicarase no
taboleiro de anuncios e na páxina web do concello (www.vilasantar.gal).
No caso de non ter defectos que emendar, a lista provisional será considerada a tódolos
efectos definitiva.
Visto que examinadas as solicitudes presentadas tres delas preséntanse o mesmo día da
publicación da convocatoria no BOP, cando se indica no mesmo que o prazo de
presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte ao da
publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
Visto que as demáis solicitudes foron presentadas en prazo, con incidencias que
solventar que se especifican de seguido.
Dacordo coas atribucións que me confire o artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das Bases do Réxime Local, e na aplicación do art. 10 da Lei 40/2015 do 1
de outubro do réxime xurídico do sector público. Resolvo
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PRIMEIRO: Avocar a competencia únicamente 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.
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SEGUNDO: Admitir provisionalmente aos aspirantes presentados que se relacionan a
continuación:
1
2
3
4
5

MIGUEL ALBELA LAMELA
MARIA ELVIRA ALVAREZ SALGADO
YOLANDA BARREIRO GAREA
MARIA JOSE CARBALLEIRA DOPICO
JESUS CASERIO LEYES

***3871**
***8433**
***2846**
***7559**
***9026**

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PAMELA CORDIDO MENDEZ
CARMEN FERNANDEZ VARELA
NOELIA FERNANDEZ VENTUREIRA
ALICIA FERREIRO GONZALEZ
ISABEL GARCIA VILA
ISIDRO HERMIDA BEJARANO
MARTA LORENZO LORENZO
CARLOS MIRAS FERNANDEZ
PILAR PEREZ ARGOS
MERCEDES ELENA PEREZ MENDEZ
ALEJANDRO PETEIRO VAZQUEZ
MARIA RAPOSO VARELA
BEGOÑA ROMERO SUAREZ
SUSANA SOTO MINAYA
ANA ISABEL SUAREZ BORRAZAS
ANA VAZQUEZ CASANOVA

***3605**
***3675**
***0320**
***3714**
***0757**
***9841**
***9143**
***0234**
***8844**
***0759**
***1864**
***8837**
***0256**
***3255**
***6056**
***9944**

(debería aportar o celga
4 ou equivalente)

TERCEIRO: Excluir provisionalmente aos aspirantes presentados que se relacionan a
continuación, dándolles o prazo de 2 días hábiles para subsanen os defectos que
presentan as solicitudes ou aleguen o que estimen convinte.
1

ANA MARIA CABALEIRO
GARCIA

***7455**

Presenta a documentación fora de prazo
establecido no punto 6 das bases da
convocatoria.
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2

ESMERALDA GRILLE SUAREZ

***3240**

Presenta a documentación fora de prazo
establecido no punto 6 das bases da
convocatoria.

3

HECTOR LOPEZ SANTOS

***3765**

Presenta a documentación fora de prazo
establecido no punto 6 das bases da
convocatoria.

4

MONICA OSINDE VAZQUEZ

***0699**

Non presenta xustificación de demandante
de emprego

5

MARIA CRISTINA PARIENTE
RODRIGUEZ

***9991**

Non presenta a titulación esixida
nas bases da convocatoria, punto
2.
Dáselle un prazo de 2 días hábiles
dende o mesmo día da
publicación desta Resolución na
páxina web do concello de
Vilasantar e no taboleiro de
editos do Concello de Vilasantar,
para que aporte a documentación
xustificativa de estar en posesión
da titulación requirida.

6

CLARA GARCIA FERNANDEZ

***2039**

Non presenta xustificación de demandante
de emprego

7

SUSANA CARREIRA IGLESIAS

***3516**

Non presenta xustificación de demandante
de emprego

CUARTO: dar traslado do presente acordo aos servizos municipais responsables da súa
tramitación, así como a notificación aos terceiros interesados no expediente.
Mándao e asínao a súa señoría O Alcalde, e ordena darlle traslado ao departamento
correspondente para a súa incorporación ao expediente do que eu Secretario –
Interventor, Ricardo Garrido Caneda, dou fe.

