
A N U N C I O

Aprobadas pola Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 21 de novembro de
2017, as Bases que rexirán o proceso de selección -polo sistema de concurso-oposición- para poder
seleccionar á persoa que será contratada para desempeñar o posto de traballo de asesor xurídico
do  Centro  de  Información  á  Muller,  cunha  xornada  laboral  de  doce  horas  semanais,  na
modalidade de contrato de interinidade a tempo parcial, para realizar as funcións previstas no artigo
13 do Decreto 130/2016 de 15 de setembro, polo que  se establecen os requisitos e o procedemento
para  o  recoñecemento  e  acreditación  dos  centros  de  información  á  muller  de  titularidade  das
entidades locais de Galicia, así como para a modificación e extinción do seu recoñecemento. E

Resultando:
- Que o día 21 de decembro de 2017 rematou o prazo de presentación de solicitudes, por dez

días hábiles,  a contar desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria deste proceso de
selección no Diario Oficial de Galicia (o cal tivo lugar o día 5 de decembro de 2017).

-Que dentro dese período de tempo solicitaron tomar parte neste proceso de selección as
vinteseis persoas que figuran nas relacións de aspirantes admitidos e excluidos, que deseguido de
detallan.

Resultando:
a)  Que,  segundo o disposto na Base 8ª,  unha vez rematado o prazo de presentación de

solicitudes, ditarase resolución na que figuren os aspirantes admitidos e excluidos provisionalmente,
con indicación da causa da exclusión.

b) Que os aspirantes excluidos provisionalmente dispoñen dun prazo de dez días hábiles, a
contar  dende  o  seguinte  ao  da  publicación  desta  resolución,  para  presentar  as  reclamacións
oportunas ou emendas de defectos, nos termos do artigo 68 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.

c) Que, do estudio da documentación presentada polos vinteseis aspirantes interesados en
participar neste proceso de selección, comprobouse que en catro casos non procedía  conceder o
prazo  para  subsanar  a  documentación  presentada,  polo  que  habería  que  declarar  excluidos  de
maneira definitiva a eses catro aspirantes, polos motivos que se indican no apartado correspondente,
a cada un deles na lista de aspirantes excluidos definitivamente.

Tendo en conta todo canto quedou exposto; esta Alcaldía RESOLVEU:

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

Nome e apelidos DNI

Carolina Fernández Mosquera 44829330 F

María del Carmen Fernández Rivero 76747887 S

Silvia Carames González 76825449 K

Silvia Miguez Pereira 76870471 D

Begoña Ribeira Barros 32800634 N



Alejandra Rodríguez Arranz 46917588 A

Vanesa Dios Otero 53119530 H

Natalia González  Vázquez 45861608 E

Isabel González Gil 32836559 B

María Dolores Rodríguez Amoroso 33342913 C

Begoña Rodríguez Fernández 33323475 V

Segundo.- Aprobar a seguinte lista de aspirantes excluidos provisionalmente:

Nome e apelidos DNI Causa exclusión

Sonia Ledo Sobrado 44089979 Z a)  Non  acredita  que  realizase  polo  menos  200  horas  de
actividades  formativas,  relacionadas  coa  igualdade  de
oportunidades, nos termos previstos na Base 7ª
b) Non acredita que teña experiencia en temas relacionados con
igualdade de oportunidades por razón de xénero, por ter traballos
realizados en entidades públicas ou privadas, ou por ter realizado
voluntariado  nalgunha  das  entidades  inscritas  no  Rexistro  de
Acción Voluntaria de Galicia, na Sección I (entidades de acción
voluntaria), nos termos previstos na Base 7ª.

Ana García Sanjurjo 77407772 F  Non acredita que teña experiencia en temas relacionados con 
igualdade de oportunidades por razón de xénero, por ter traballos 
realizados en entidades públicas ou privadas, ou por ter realizado 
voluntariado nalgunha das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria de Galicia, na Sección I (entidades de acción 
voluntaria), nos termos previstos na Base 7ª.

María Isabel Ramos Boo 44848474 S Falta  por  aportar  ou  ben  a  certificación  da  entidade  onde  se
prestaron  os  servizos,  na  que  se  faga  constar  as  funcións  e  o
tempo traballado; ou ben o informe de vida laboral, se se ten en
conta o contrato de traballo aportado. E iso para poder acreditar
que  ten  experiencia  en  temas  relacionados  con  igualdade  de
oportunidades por razón de xénero, por ter traballos realizados en
entidades públicas ou privadas, ou por ter realizado voluntariado
nalgunha das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria
de  Galicia,  na  Sección  I  (entidades  de  acción  voluntaria),  nos
termos previstos na Base 7ª.

Irene García Clemente 45873095 D  Non acredita  que teña experiencia  en temas  relacionados con
igualdade de oportunidades por razón de xénero, por ter traballos
realizados en entidades públicas ou privadas, ou por ter realizado
voluntariado  nalgunha  das  entidades  inscritas  no  Rexistro  de
Acción Voluntaria de Galicia, na Sección I (entidades de acción
voluntaria), nos termos previstos na Base 7ª.



Lourdes Castelo Sesar 33295205 Z Non  acredita  que  teña  experiencia  en  temas  relacionados  con
igualdade de oportunidades por razón de xénero, por ter traballos
realizados en entidades públicas ou privadas, ou por ter realizado
voluntariado  nalgunha  das  entidades  inscritas  no  Rexistro  de
Acción Voluntaria de Galicia, na Sección I (entidades de acción
voluntaria), nos termos previstos na Base 7ª.

Ana Isabel López 
Giraldez

53178893 H Non  acredita  que  teña  experiencia  en  temas  relacionados  con
igualdade de oportunidades por razón de xénero, por ter traballos
realizados en entidades públicas ou privadas, ou por ter realizado
voluntariado  nalgunha  das  entidades  inscritas  no  Rexistro  de
Acción Voluntaria de Galicia, na Sección I (entidades de acción
voluntaria), nos termos previstos na Base 7ª.

Sonia Souto Martínez 79331558 G a)  Non  acredita  que  realizase  polo  menos  200  horas  de
actividades  formativas,  relacionadas  coa  igualdade  de
oportunidades, nos termos previstos na Base 7ª
b) Non acredita que teña experiencia en temas relacionados con
igualdade de oportunidades por razón de xénero, por ter traballos
realizados en entidades públicas ou privadas, ou por ter realizado
voluntariado  nalgunha  das  entidades  inscritas  no  Rexistro  de
Acción Voluntaria de Galicia, na Sección I (entidades de acción
voluntaria), nos termos previstos na Base 7ª.

Vanesa Castro Ramallal 44816063 B a)  Non  acredita  que  realizase  polo  menos  200  horas  de
actividades  formativas,  relacionadas  coa  igualdade  de
oportunidades, nos termos previstos na Base 7ª
b) Non acredita que teña experiencia en temas relacionados con
igualdade de oportunidades por razón de xénero, por ter traballos
realizados en entidades públicas ou privadas, ou por ter realizado
voluntariado  nalgunha  das  entidades  inscritas  no  Rexistro  de
Acción Voluntaria de Galicia, na Sección I (entidades de acción
voluntaria), nos termos previstos na Base 7ª.

María Loreto Caseiras 
Arroyo

32810356 M a)  Non  acredita  que  realizase  polo  menos  200  horas  de
actividades  formativas,  relacionadas  coa  igualdade  de
oportunidades, nos termos previstos na Base 7ª
b) Non acredita que teña experiencia en temas relacionados con
igualdade de oportunidades por razón de xénero, por ter traballos
realizados en entidades públicas ou privadas, ou por ter realizado
voluntariado  nalgunha  das  entidades  inscritas  no  Rexistro  de
Acción Voluntaria de Galicia, na Sección I (entidades de acción
voluntaria), nos termos previstos na Base 7ª.



Silvia Barbeito Fernández 45955510 S Non  acredita  que  teña  experiencia  en  temas  relacionados  con
igualdade de oportunidades por razón de xénero, por ter traballos
realizados en entidades públicas ou privadas, ou por ter realizado
voluntariado  nalgunha  das  entidades  inscritas  no  Rexistro  de
Acción Voluntaria de Galicia, na Sección I (entidades de acción
voluntaria), nos termos previstos na Base 7ª.

Eva Iglesias Rodríguez 44823088 K Non  acredita  que  teña  experiencia  en  temas  relacionados  con
igualdade de oportunidades por razón de xénero, por ter traballos
realizados en entidades públicas ou privadas, ou por ter realizado
voluntariado  nalgunha  das  entidades  inscritas  no  Rexistro  de
Acción Voluntaria de Galicia, na Sección I (entidades de acción
voluntaria), nos termos previstos na Base 7ª.

Terceiro.- Aprobar a seguinte lista de aspirantes excluidos definitivamente; por considerar 
que as omisións que se aprecian na documentación presentada non serían defectos subsanables, e 
por observar a falta de documentación necesaria para coñecer a vontade de participar neste proceso 
de selección por parte do aspirante.

Nome e apelidos DNI Causa exclusión

Sara Novegil Arosa 77458991 M Ademais  do  indicado;  por  canto  que  dos
documentos que debe achegar coa solicitude, só
aporta copia do DNI

Maria del Mar Sebio 
Molguero

44833860 Y Ademais  do  indicado;  por  canto  que  dos
documentos que debe achegar coa solicitude, só
aporta a copia do DNI e a copia do título de
licenciada  en  dereito,  pero  non  o  resto  de
documentos  esixidos, e  incluso  o  curriculo
vitae  non  se  adecua  ao  obxecto  da
convocatoria.

Lucia María Fernández 
Espiño

33552942 J Ademais  do  indicado;  por  canto  que,  dos
documentos que debe achegar coa solicitude, só
aporta a copia do DNI e a copia do título de
licenciada  en  dereito,  pero  non  o  resto  de
documentos  esixidos,  e  incluso  o  curriculo
vitae  non  se  adecua  ao  obxecto  da
convocatoria.

María Portal Touza Montero 34951606 R Ademais  do  indicado;  por  canto  que,  dos
documentos que debe achegar coa solicitude, só
aporta a copia do DNI e a copia do título de
licenciada  en  dereito,  pero  non  o  resto  de
documentos  esixidos,  e  incluso  o  curriculo
vitaenon se adecua ao obxecto da convocatoria.

Cuarto.- Facer saber, aos aspirantes excluidos provisionalmente, que dispoñen dun prazo de



dez días hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación da presente resolución no Taboleiro de
Edictos da Casa do Concello e na páxina web do concello,  para presentar as reclamacións que
consideren oportunas ou para presentar a documentación necesaria para correxir  as deficiencias
observadas.

Quinto.-  Facer  saber  as  seguintes  tres  aspirantes,  que  non  aportaron  a  documentación
acreditativa de estar en posesión do Celga 4 ou equivalente, que -se no prazo indicado dos dez días
hábiles non aportan esa documentación- terán que realizar o referido exercicio sobre coñecementos
do idioma galego,  no suposto de que  superen o exercicio  de  carácter  teórico e  o exercicio  de
carácter práctico da fase de oposición.

1. Sonia Ledo Sobrado.
2. Irene García Clemente
3. Silvia Barbeito Fernández

En Arzúa, a 17 de xaneiro de 2018.

O alcalde

Asdo: José Luis García López.


