
 
Concello de Meaño

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 

LISTA  PROVISIONAL  DE  ASPIRANTES  ADMITIDOS  E  EXCLUIDOS  PARA  A 
CONTRATACIÓN  LABORAL  TEMPORAL   DE  SETE  LIMPADORAS/ES  PARA  ESCOLA 
INFANTIL 0-3  ANOS,  CEIP AS  COVAS  (MEAÑO)  E  COIRÓN  (DENA),  PAZO  DE  LIS  E 
PAVILLÓNS. 

De conformidade co disposto nas bases selectivas aprobadas pola Xunta de Goberno 
Local  en  sesión  de  data  4  de  xullo  de  2017,  para  a  contratación  laboral  temporal  de  sete  
limpiadoras/es para a Escola Infantil de 0-3 anos, CEIP As Covas (Meaño) e Coirón (Dena),  
Pazo de Lis, casas de cultura, pavillóns deportivos, etc.

Rematado o prazo de presentación de instancias  en virtude da convocatoria efectuada 
mediante publicación de anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra de data 19 de 
xullo de 2017; unha vez examinadas as solicitudes presentadas no prazo comprendido dende o 
día  seguinte  ó  da  publicación  ata  o  3  de  agosto  de  2017,  ambos  inclusive,  e  en  uso  das 
facultades que me confire o artigo 41.14 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se  
aproba  o  Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das  Entidades 
Locais  e  o  artigo  61  da  Lei  5/97,  do  22  de  xullo,  de  Administración  Local  de  Galicia,  
RESOLVO: 

 

1º/ Aproba-la lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos para as devanditas prazas: 

 

Lista provisional de aspirantes admitidos:

1. CARMEN BALBOA LORES

2. SANDRA MUÑIZ SALGUEIRO

3. M.ª HERMINIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

4. MARTA MARIA CORES SANTOS

5. MARIA DEL CARMEN TORRES LIMERES

6. MILAGROS ALFONSÏN DOPAZO

7. PILAR CASAL RIAL

8. LAURA CARBALLA FERNÁNDEZ

9. M.ª HERMINIA VARELA BUDELO

10. MARÍA OTERO VALLADARES

11. ANA SALOMÓN CANEDA

12. TATIANA LOUREIRO FERNÁNDEZ

13. M.ª JOSÉ DURÁN CARAMÉS

14. M.ª DOLORES GARCÍA CAMIÑA

15. ANDREA COSTA DURÁN

 



 
Concello de Meaño

Lista provisional de aspirantes excluídos: 

1. M.ª  JESÚS  SANMARTÍN  PADÍN  (Non  presenta  acreditación  médica  de  non  padecer 
enfermidade ou defecto físico que impida realizalas funcións propias a desenvolver.)

2. VICTORINO  DOMÍNGUEZ  AGÍS  (Non  presenta  acreditación  médica  de  non  padecer 
enfermidade  ou  defecto  físico  que  impida  realizalas  funcións  propias  a  desenvolver  nin 
declaración responsable sobre a ausencia de antecedentes penais por delitos de natureza sexual. )

3. ANA VILLAVERDE FONTENLA  (Fotocopia do DNI sen compulsar, non presenta acreditación 
médica de non padecer enfermidade ou defecto físico que impida realizalas funcións propias a 
desenvolver nin declaración responsable sobre a ausencia de antecedentes penais por delitos de 
natureza sexual. )

4. OSCAR CASTRO QUEIPO  (A acreditación médica está datada de novembro de 2016 e fai 
referencia ás funcións propias  de auxiliar administrativo.)

 

2º/ Os/as aspirantes provisionalmente excluídos/as ou omitidos dispoñen dun prazo de dous días 
hábiles,  contados  a  partir  do  seguinte  ao  da  publicación  desta  Resolución  no  taboleiro  de 
anuncios do Concello de Meaño para poder emendar o defecto que motivase a exclusión ou 
omisión mediante a presentación da documentación no Rexistro Xeral do Concello de Meaño.

De non subsanarse as devanditas deficiencias quedarán definitivamente excluídos.

3º/ Constitución do Tribunal e celebración de concurso:

O Tribunal constituirase o día 24 de agosto de 2017 ás 8:30 horas na Casa Consistorial de 
Meaño (R/ Campo da Feira nº 1- Meaño), de seguido procederase á baremación de méritos  
segundo a base oitava,  publicándose no Taboleiro de Anuncios do Concello de Meaño.

4º/  Convocar  os  aspirantes  definitivamente  admitidos  para  a  realización  da  fase  práctica  e 
entrevista para o vindeiro día 25 de agosto de 2017 ás 9:00 horas na Casa Consistorial de Meaño 
(R/ Campo da Feira nº 1 - Meaño)

 

 5º/ Publica-la presente Resolución no Taboleiro de Anuncios do Concello de Meaño.

 

  Manda  e  asina  a  Sra.  alcaldesa  Mª  Lourdes  Ucha  Varela,  en  Meaño,  ante  mín  a 
secretaria-interventora Mª Teresa Escudero Barral, que dou fe.

Documento asinado e datado dixitalmente ao marxe 
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