
A N U N C I O

Aprobada  por  decreto  do  alcalde,  de  data  26  de  xullo  de  2017,  a  lista  provisional  de
aspirantes  admitidos  e  excluidos  no  procedemento  para  poder   seleccionar  -polo  sistema  de
oposición- á persoa que desempeñará o posto de traballo de técnico en turismo, na modalidade de
funcionario interino, asimilado ao grupo C, subgrupo C1, por un período mínimo de catro meses e
máximo de seis meses, pero sen que poida exceder ese nomeamento  do 31 de decembro de 2017 e
cunha xornada laboral de trinta e sete horas e media semanais. E

Concluido  o  día  2  de  agosto  (martes)  o  prazo  de  cinco  días  hábiles,  para  presentar
reclamacións ou para correxir as deficiencias observadas, estariase agora na situación de elaborar e
publicar   a  lista  definitiva de  aspirantes  admitidos  e  excluidos,  conforme se establece na Base
Oitava das que rixen a oposición convocada.

Resultando:
* Que Ana María Varela Montes non subsanou a omisión apreciada na súa documentación,

consistente  en que non presentara o curriculo, coa súa solicitude para participar neste proceso de
selección, tal como se esixia na Base Séptima.

* Que Eloy Bravo López, presentou unha certificación académica acreditativa de cursar as
asignaturas correspondentes ao “Ciclo superior de Axencias de viaxes e xestión de eventos”, que se
ben ten en común unha parte do temario necesario para obter a titulación de “Técnico superior en
Guia,  Información  e  Asistencia  Turística”,  trátase  de  dúas  titulacións  diferentes  que  nin  son
compatibles nin son equivalentes, tal como se deduce das xestións realizadas co centro docente
onde se imparte a titulación superior esixida na Base Quinta.

Co  obxecto  de  dar  cumprimento  ao  disposto  na  citada  Base  Oitava;  esta  Alcaldía
RESOLVEU:

Primeiro.- Aprobar a seguinte lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos:
I) Admitidos:

N.º rexistro entrada Nome e apelidos

2079 Raquel Sesto Rey

2087 Pablo Cervantes Casanova

201799900000006 Lorena García Novoa

2149 María García Pérez

2150 Alba Penas Calvo

2168 José Carlos Carracedo Porto

2185 Paula de Llano Tenjido

2186 Cristina Vázquez Casal

2187 María López Rodríguez

2213 Daniel Torres Vilela

2215 Gabriel Pérez Benlloch



2229 Patricia Merino Mouriño

II) Excluidos:
 

N.º rexistro entrada Nome e apelidos

2119 Ana María Varela Montes

2128 Eloi Bravo López

Segundo.-  Designar  aos  integrantes  da  Comisión  Seleccionadora,  que  cualificará  os
exercicio de que consta este proceso de selección, que serán os seguintes:

• Presidente:-D. Joaquim Vázquez Rodríguez (Técnico de normalización lingüística do concello de
Melide). 

• Vogais:
- Dª. Maria Lage Vázquez (Mestra  de galego do IES Arzúa)
 -D. Luis Fole Barrio (Arquitecto técnico do concello de Arzúa).
- Dª. Ana Vallo Camba (Axente de emprego e desenvolvemento local do concello de Boimorto).
• Secretario: D. Juan Colmenares López-Soldado (Secretario do concello de Arzúa),  que

actuara con voz e voto.

Terceiro.- Concretar que o primeiro exercicio (de carácter teórico) da oposición realizarase
o vindeiro  venres día 11 de agosto de 2017, as 10.00 horas,  no Salón de Sesión da Casa do
Concello, sita na rúa Santiago n.º 2 de Arzúa; cuxo exercicio consistirá en contestar, por escrito, a
un cuestionario tipo test de trinta preguntas, sobre os contidos do temario que se recolle no Anexo I
das Bases que rixen este proceso de selección.

Cuarto.- Publicar esta resolución no Taboleiro da Casa do Concello e na páxina web do
concello.

En Arzúa, 8 de agosto de 2017.

O alcalde

Asdo: José Luis García López


