
 

 

 

 
 

 

ANUNCIO 

 

Aprobadas pola Xunta de Goberno Local, na  sesión celebrada o día                                                                                                                                                                               

18 de febreiro de 2013, as Bases que rexirán a contratación laboral temporal, a xornada 

completa, mediante o procedemento de concurso, dun Axente TIC para o centro de 

Arzúa, incluida na Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica  da 

Xunta de Galicia (Rede CeMIT). E 

 

 Resultando: 

a) Que na Base Oitava disponse que a lista de aspirantes admitidos e excluidos 

aprobarase por resolución do alcalde e publicarase no Taboleiro de Edictos da Casa do 

Concello, concedendo aos aspirantes un prazo de cinco días hábiles para subsanar os 

erros ou defectos que houbera. 

b) Que o día 4 de febreiro de 2013 concluíu o prazo de dez días hábiles, 

concedido para a presentación de solicitudes, a contar desde o día seguinte ao da 

publicación do anuncio da convocatoria do concurso no xornal “El Correo Gallego”. 

 

Esta Alcaldía RESOLVEU: 

Primeiro.- Aprobar a seguinte lista provisional de aspirantes admitidos: 

1. Cristina Olleiros Mendez, con DNI número 76724092-W 

2. Cristina Conde Escaloni, con DNI número 35464757-E 

3. Roberto Caneiro Manteiga, con DNI número 32684927-H 

4. Olalla Calvelo Rico, con DNI número 44841384-D 

5. Sergio Caamaño Pardal, con DNI número 53480071-B 

6. Mª Adelaida Aparicio Granja, con DNI número 44834310-L 

 

 E facer saber a todos os aspirantes admitidos que dispoñen dun prazo de cinco 

días hábiles, para subsanar calquera erro que poidera apreciarse na relación agora 

publicada; así como para promover a recusación de calquera dos integrantes do Tribunal 

Cualificador, que se designa no punto terceiro desta mesma resolución, se concurrise 

algunha das causas previstas no artigo 28 nº 2 da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de 

Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo 

Común. 

 

 Segundo.- De conformidade co disposto na Base Oitava, elevar a definitiva a 

anterior lista provisional de aspirantes admitidos, por canto que non houbo ningún 

aspirante excluido. 

 

 Terceiro.- Designar ao Tribunal Cualificador que  valorará o concurso, e 

realizará –no seu caso- as entrevistas,  que estará integrado polos seguintes membros: 



 ● Presidente.- Don Oscar Javier Ponte Estevez, enxeñeiro técnico  en 

informática de xestión, funcionario da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 

Galicia  (AMTEGA) da Xunta de Galicia. 

 ● Secretario.- Don Juan Colmenares López-Soldado, secretario do Concello de 

Arzúa. 

 

 ● Vogais: 

 -María Esther Vidal Pandelo, traballadora social  do Concello de Boimorto. 

 -María Teresa Gómez Cea, Educadora Familiar do Concello de Boimorto. 

 

 Cuarto.- Concretar que o día, hora e lugar en que se levará a cabo a valoración 

de méritos será o 22 de febreiro (venres), ás 9.00 horas, no Salón de Comisións da 

Casa do Concello. 

 

 Quinto.- Concretar que, unha vez realizadas as valoracións do concurso de 

méritos, publicarase no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello: Ou ben un anuncio, 

ou ben a acta da reunión, contendo as puntuacións obtidas por cada aspirante. 

 De maneira que, a fase de entrevista que se prevé na Base Décima, só se 

realizará con aqueles aspirantes que obtiveran unha puntuación inferior en 3 puntos, con 

respecto á puntuación acadada polo aspirante que  obtivera a maior puntución;  dado 

que a puntuación máxima que se pode acadar na fase de entrevista é de 3 puntos, e esa 

fase –según as bases- non ten carácter obrigatorio nin eliminatorio. 

 En consecuencia, para o suposto de que proceda realizar entrevistas, publicarase 

no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello, coa antelación suficiente de a lo menos 

tres días: o día, hora e lugar en que terán lugar e os aspirantes que  terán que realizalas.  

 

 En Arzúa, a 14 febreiro de 2013 

 

O alcalde 

 

 

 

Asdo.: José Luis García López 
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