
ANUNCIO

Aprobadas por decreto do alcalde,  de data 28 de xuño de 2016, as Bases que rexirán o
proceso de selección -polo sistema de concurso- para poder seleccionar as seis persoas que serán
contratadas como peóns de servizos varios, na modalidade de contrato eventual por circunstancias
da producción, cunha xornada de traballo de vintecinco horas semanais durante un prazo de cinco
meses. E

Resultando:
a) Que na Base Oitva das que rixen o concurso 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 aspirante un prazo de cinco hábiles para subsanar os erros ou defectos
que houbese.

b) Que o día 12 de xullo de 2016 concluíu  o prazo de cinco días hábiles, concedido para a
presentación  de  solicitudes,  a  contar  desde  o  día  seguinte  ao  da  publicación  do  anuncio  da
convocatoria do concurso no Diario Oficial de Galicia (o cal sucedeu o día 6 de xullo).

Esta Alcaldía RESOLVEU:
Primeiro.- Aprobar a seguinte lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos:
I)Admitidos:

Nome e apelidos

1 José Ramón Carril

2 Manuel Mosquera Segade

3 José Luis Varela Pereira

4 Ana Belen Freire Quintas

5 Javier Montero Vázquez

6 José Luis Vázquez Astray

7 Luz Conde Rodríguez

8 Javier López Nieto

9 Miguel Angel Meijide Cesar

10 José Manuel Iglesias Pampin

11 Asunción Crego Alario

12 Antonio Enjamio Blanco

13 José López Nieto

14 Sergio Pardo Jorge

15 Salome Estrella Gómez Rama

16 José Manuel da Silva Mato



Excluidos:
1. José Ramón Rodríguez Rey, por non acreditar que se encontra incluido nalgunha das

situacións de exclusión laboral previstas na Base Sexta nº 2, sobre condicións que
deben reunir os aspirantes.

2. José Angel Rey Rivadulla, porque non aportou curriculo vitae.
3. Oscar Segade Varela, porque non aportou curriculo vitae e por non acreditar que se

encontra  incluido nalgunha das  situacións  de exclusión laboral  previstas na Base
Sexta nº 2, sobre condicións que deben reunir os aspirantes.

4. Jesús Angel Varela Fandiño, por non acreditar que se encontra incluido nalgunha das
situacións de exclusión laboral previstas na Base Sexta nº 2, sobre condicións que
deben reunir os aspirantes.

5. David  Seijo  Sánchez,  por  non  acreditar  que  se  encontra  incluido  nalgunha  das
situacións de exclusión laboral previstas na Base Sexta nº 2, sobre condicións que
deben reunir os aspirantes.

6. Ricardo Pose  Sanjurjo,  por  non acreditar  que  se  encontra  incluido  nalgunha das
situacións de exclusión laboral previstas na Base Sexta nº 2, sobre condicións que
deben reunir os aspirantes.

7. José Veiga Villar, por non aportar titulación esixida na base oitava.

E facer saber, aos aspirantes excluidos, que dispoñen dun prazo de cinco días hábiles, a
contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución, para presentar as reclamacións que
consideren oportunas e/ou subsanar os defectos ou omisións que quedaron indicados, á vista da
documentación presentada coas súas solicitudes.

Segundo.-  Designar  a  Comisión  Seleccionadora  que   realizará  a  valoración  de  méritos
acreditados polos aspirantes, así como as entrevistas  previstas na Base Décima das que rixen o
concurso, e igualmente a proba de galego, en relación con aqueles aspirantes que non acreditaron
que estiveran en posesión do Celga 2 ou equivalente debidamente homologado:

Presidente: Luis Fole Barrio, arquitecto técnico do concello de Arzúa
Vogais:
– Ramón Verea Castelo, encargado de mantemento do concello de Arzúa
– Jesús Rúa Taboada, condutor e operario de servizos varios do concello de Arzúa.
– José Manuel Alamancos Pampin, tractorista e operario de servizos varios do concello de

Arzúa.
Secretaria: Irene Couselo del Río, auxiliar de secretaria do concello de Arzúa

Terceiro.-  Facer  saber  aos  seguintes  aspirantes,  que  non  aportaron  a  documentación
acreditativa de estar en posesión do Celga 2 ou equivalente, que -se no prazo indicado dos cinco
días  hábiles  non  aportar  esa  documentación-  terán  que  realizar  o  referido  exercicio  sobre
coñecementos do idioma galego:

1. José Ramón Carril Carril
2. José Luis Varela Pereira
3. José Angel Rey Rivadulla
4. Ana Belén Freire Quintás
5. Jesús Angel Varela Fandiño
6. José Luis Vázquez Astray
7. Javier López Nieto
8. José Manuel Iglesias Pampín
9. David Seijo Sánchez



10. Antonio Enjamio Blanco
11. José López Nieto
12. Sergio Pardo Jorge
13. José Veiga Villar
14. José Manuel da Silva Mato.

En Arzúa, a 14 de xullo de 2016

O alcalde

Asdo.: José Luis García López


