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Fernando Pérez Fernández, alcalde do concello de Vilasantar, a data da sinatura dixital,
en presenza da secretaria de dito concello, emito o seguinte decreto:
ASUNTO: DECRETO DE APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E
EXCLUÍDOS, NOMEAMENTO TRIBUNAL E PROBA PRÁCTICA/ENTREVISTA NO
PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL PARA LIMPEZA DO CONCELLO DE VILASANTAR E
FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO/LISTA DE RESERVA, POR CIRCUNSTANCIAS DA
PRODUCIÓN A TRAVÉS DO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.
2022/E001/000005
2022/G003/000143
Visto que mediante o Decreto de Alcaldía nº 124/2022, de 27/05/2022, se aprobaron as
bases que rexen a convocatoria mediante concurso oposición para a contratación laboral
a xornada completa, dun/ha limpador/a por circunstancias da produción, cunha duración
de 6 meses dende a data de contratación, e formación de bolsa de traballo do Concello de
Vilasantar, mediante remisión de oferta de emprego a Oficina de emprego correspondente
Vista a solicitude do resultado da selección remitido pola Oficina de Emprego de Melide
en data 30/05/2022, formulario da selección 12-2022-5906. Contactado telefonicamente
con todos/as os/as candidatos/as remitidos para comprobación de se cumpren os
requisitos esixidos e se están dispoñibles para contratación, polo que se publica a listaxe
definitiva.
De acordo coas atribucións que me confire o artigo 21.1 da Lei 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 réxime xurídico do sector público. Resolvo:

CVD: Nefx6srl3Kd5QDBbzNef
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Primeiro.- Abocar 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.- Admitir definitivamente os/as aspirantes que se relacionan a continuación para
ó proceso selectivo para a contratación mediante concurso oposición, laboral a xornada
completa, dun/ha limpador/a por circunstancias da produción, cunha duración de 6 meses
dende a data de contratación, e formación de bolsa de traballo do Concello de Vilasantar:
APELIDOS E NOME
Exento proba de Galego
BUGALLO TOME JOSÉ LUIS

NON

PENAS CERNADAS MARÍA BEATRIZ

SI

PIÑEIRO LOPEZ MARÍA JESÚS

SI

Terceiro.- Excluír definitivamente as aspirantes que se relacionan a continuación para ó
proceso selectivo para a contratación mediante concurso oposición, laboral a xornada
completa, dun/ha limpador/a por circunstancias da produción, cunha duración de 6 meses
dende a data de contratación, e formación de bolsa de traballo do Concello de Vilasantar
por non cumprir os requisitos esixidos nas bases de contratación:
- Bermejo Montero Maria de los Ángeles
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-López García Mercedes
Cuarto.- Segundo se establece no punto 8 das bases da convocatoria, o Tribunal
Cualificador estará formado polos seguintes membros, de conformidade co disposto no
art. 60 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro polo que se aproba o texto
refundido da Lei do estatuto básico do empregado público:
-Presidenta: María Chao Carballeira, secretaria do Concello de Vilasantar.
-Suplente de Presidenta: Mª Hermitas Sánchez González, traballadora social do
Concello de Sobrado.
-Secretaria: Mª Isabel Novo López, funcionaria do Concello de Vilasantar.
-Suplente Secretaria: Jesús Ramón Varela García, operario de servizos múltiples
do Concello de Sobrado.
-Vogal: Mercedes Costoya Cortés, persoal laboral do Concello de Vilasantar.
-Suplente: Elisabeth Rodriguez López, persoal laboral do Concello de Vilasantar.
-Vogal: Mª Trinidad Veiras Freire, persoal laboral do Concello de Vilasantar.
-Suplente: Ana Mª Vallo Camba, persoal laboral do Concello de Boimorto.
-Vogal: Ana Belén Vázquez Garea, persoal laboral do Concello de Vilasantar.
-Suplente: Mercedes Costoya Cortés, persoal laboral do Concello de Vilasantar.
Convócase ó tribunal cualificador para o 2 de xuño 2022 ás 09:30 horas na casa
consistorial do Concello de Vilasantar.
Quinto.- Convocar os/as aspirantes admitidos/as definitivamente, segundo se
establece no punto 9 das bases da convocatoria, para realizar unha proba
práctica/entrevista na casa do Concello de Vilasantar o 2 de xuño 2022 ás 09:30
horas e a continuación realizarán a proba de galego.
Sexto.- Publicar a presente Resolución na páxina web do Concello de Vilasantar e no
taboleiro de anuncios do Concello.
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Sétimo.- Dar traslado do presente acordo ós servizos municipais responsables da súa
tramitación aos efectos oportunos.
Mándao e asínao a súa señoría O Alcalde, e ordena darlle traslado ó departamento
correspondente para a súa incorporación ó expediente do que eu Secretaria –
Interventora, María Chao Carballeira, dou fe.
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

