
 
 
 
     RESOLUCIÓN 

 

 

DECRETO DO ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José Luis García López 

Arzúa, 30 de agosto de 2018 

 

 
 Aprobada por Decreto da Acaldía, de data 17 de agosto de 2018, a relación provisional de 

aspirantes  admitidos e excluidos, no procedemento de selección polo sistema de oposición- para 

poder seleccionar á persoa que desempeñará o posto de traballo de Auxiliar da Biblioteca 

Municipal, na modalidade de funcionario interino, asimilado ao Grupo C), Subgrupo C2 cun nivel 

12 de complemento de destino, para levar a cabo o Programa aprobado por Decreto do alcalde de 

data 1 de xuño de 2018,  para a implantación do sistema integrado de xestión (MOHA) da 

Biblioteca Municipal de Arzúa; e elo, de conformidade coas bases aprobadas tamén por decreto do 

alcalde, de data 7 de xuño de 2018, por un período de duración máxima de 5 meses, cuio período 

concluirá en todo caso o día 31 de decembro de 2018, cunha xornada laboral de trinta e sete horas e 

media semanais. 

 

 Resultando que durante o período de cinco días hábiles, concedido para que os aspirantes 

excluídos provisionalmente poideran presentar reclamacións ou emendas de defectos, nos termos do 

artigo 68 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procemento Administrativo Común das 

Admininistacións Públicas, soamente se presentaron dez escritos para subsanar a documentación 

presentada inicialmente; por parte dos seguintes aspirantes: 1) Esliseo Moises Suárez Abel, 2) Marta 

Prieto Sanmartín, 3) Francisco Cillero Montes, 4) Victoria Eugenia Martínez Trigo, 5) Enma Roca 

Vázquez, 6) Cristina Ron Mirás, 7) Miguel Angel Mateos Carreira, 8) Marta Viqueira Pampín, 9) 

Sara Santalla Iglesias, e 10) Lorena Martín Oreiro; sendo a causa da exclusión provisional dos 

referidos dez aspirantes a de non  acreditar a súa situación de desemprego mediante o certificado 

expedido pola Oficina de Emprego (conforme ao disposto na Base 5ª punto 2). 

 Dándose a circunstancia de que a documentación ou certificados agora aportados, para 

subsanar aquela omisión, teñen data posterior ao día 2 de xullo de 2018, que foi a data en que 

conclueu o prazo de presentación de instancias. E eso foi así, salvo no caso da aspirante Lorena 

Martín Oreiro, que aporta un certificado con data de 29 de xuño de 2018. 

 

 Resultando que unha vez transcurrido o prazo concedido para a presentación de 

reclamacións ou emendas de defectos, un dos aspirantes exentos provisionalmente, en concreto Ivan 

García Sangiao, presentou un escrito no Rexistro Xeral do Concello, o día 28 de agosto de 2018, a 

través do cal solicita que se lle admita no proceso de selección, por canto que foi incluído 

indebidamente na lista de aspirantes excluídos provisionalmente; xa que sí ten aportada coa súa 

solicitude a documentación que se indica como non aportada. 

 

 Resultando que a subsanación de deficiencias presentada pola aspirante Lorena Martín 

Oreiro, debería ser admitida xa que a documentación aportada ten unha data que coincide co prazo 

de presentación de solicitudes; e que a reclamación presentada polo aspirante Ivan García Sangiao 

tamèn debería ser admitida, dado que dito aspirante non ten por que cargar co erro de ser incluído 

indebidamente na lista de aspirantes excluídos provisionalmente. 

 

 Resultando que as subsanacións presentadas polos nove primeiros aspirantes que figuran 

incluídos no Resultando primeiro desta resolución, non poderian ser admitidos, por canto que 

acreditaron a súa situación de desemprego con data posterior ao prazo concedido para a 



presentación das solicitudes para tomar parte neste proceso de selección; o cal non sería posible a 

vista do disposto na Base 5ª 
 
 En consecuencia, e tendo en conta a documentación presentada polos once aspirantes 

incluídos; esta Alcaldía RESOLVEU: 

 

 Primeiro.- Aprobar a seguinte lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos: 

 I)Admitidos: 
 

Cristina Rodríguez Varela 

Alejandra Carreño Rodríguez 

Sonia Ferrin Brocos 

Emilia Edreira Armesto 

Cristina Laya Miguelez 

Mª Eugenia Hortal Pintos 

Ana Mª Fresco Santalla 

María Manuela Bouza Anidos 

Cristina Rosalia de Castro Martínez 

María Pilar Canosa Carballo 

Tamara Dosantos Delgado 

Ana Abella Gallego 

Ana María Regueira Rodríguez 

Paula Teixeira Rodríguez 

Manuel García López 

Patricia Varela Pereiro 

Sara María Cid Alvarez 

Sara Esperante Rodríguez 

Marta Fernández García 

Ivan García Sangiao 

Lorena Martín Oreiro 

 
 II) Excluidos: 
 

Eliseo Moises Suárez Abel 

Sonia Bernardez Alvarez 

Lucía García Martínez 

Marta Prieto Sanmartin 

Francisco Cillero Montes 

Patricia Pérez López 

Patricia Fariña Rivas 



Inmaculada Castro Paredes 

Alberto Maneiro Liñares 

Victoria Eugenia Martínez Trigo 

Carlos López González 

Enma Roca Vázquez 

Paula Pillado Rozas 

Adela García Piccoli Pérez 

Sabela Cacabelos Vidal 

María Victoria Salgado López 

Estela Pérez Borrego 

Paula Vieites Lías 

Cristina Ron Mirás 

Miguel Angel Mateos Carreira 

Marta Viqueira Pampín 

Sara Santalla Iglesias 

Regina Dubert Bolaño Rivadeneira 

Alberto Garrido Fernández 

 
 Segundo.- Concretar que a realización do primeiro exercicio (de carácter teórico) da 
oposición terá lugar o vindeiro día 6 do vindeiro mes de setembro (xoves), as 11:00 horas, nunha 
das Aulas habilitadas para iso no edificio multiusos “Terra do Queixo”;  cuio exercicio consistirá en 
responder por escrito a un cuestionario tipo test de vinte preguntas, sobre os contidos do temario 
que se recolle no Anexo I das Bases aprobadas; para o cal os aspirantes deberàn comparecer 
provistos do D.N.I ou dun documento fidedigno acreditativo da súa identidade e dun bolígrafo para 
poder sinalar as respostas que consideren correctas. 
 
 Terceiro. Convocar aos membros da Comisión Seleccionadora, para que comparezan na 
Casa do Concello ese mismo día, unha hora antes á que quedou sinalada para a realización do 
citado exercicio, co obxecto de levar a cabo a preparación do mesmo. 
 
 Cuarto.- Publicar esta resolución no Taboleiro de edictos e na páxina web do Concello. 
 
 Decretouno e asina o alcalde. 
 
 
 O Alcalde/Presidente 
 José Luís García López 


