En cumprimento do disposto nas bases da convocatoria para a provisión temporal como
persoal laboral dun/ha TRABALLADOR/A SOCIAL convocado polo Concello de Friol
(AGRUPACIÓN FRIOL-GUNTÍN), polo Sr. Alcalde ditouse a Resolución que se trasncribe a
continuación o seu tenor literal
“DON JOSÉ ÁNGEL SANTOS SÁNCHEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE
FRIOL, PROVINCIA DE LUGO”
Polo Concello procedeuse á convocatoria para a selección como persoal laboral temporal
dun/unha traballador social Agrupación Friol-Guntín, de conformidade coas bases aprobadas
por Resolución da Alcaldía de 17 de novembro de 2017. A convocatoria publicouse no B.O.P.
núm. 273 de 28 de novembro,así como no taboleiro de anuncios e na páxina web dos
concellos.
Visto o disposto nas bases da convocatoria, en canto aos requisitos contemplados nas
mesmas para ser admitidos/as ao proceso selectivo, no momento de finalización do prazo de
presentación de solicitudes, sen prexuízo da responsabilidade en que puidera incorrer por
falsidade na solicitude, procederase a aprobar mediante resolución a lista provisional de
admitidos/as e excluídos/as, podendo os excluídos/as reclamar contra a exclusión, ou
proceder á corrección das deficiencias sinaladas. Non obstante, por non concorrer causa que
motive a exclusión de ningún dos/as aspirantes que presentaron as súas solicitudes, ao non
ter que resolver reclamacións, procederase á aprobación e publicación da lista definitiva de
aspirantes admitidos/as, sen ningún excluído/a. No referente ao do tribunal encargado da
selección, xa se fixo a designación nominal nas bases (o mesmo que o proceso selectivo
anterior). Tamén se sinalará lugar, data e hora para a realización da primeira das probas do
proceso selectivo, consistente na realización de un exercicio teórico tipo test. Todo elo, sen
prexuízo, da posibilidade de rectificación de erros, de conformidade, co disposto na vixente
lexislación de procedemento administrativo.
Á vista do anteriormente exposto, do disposto nas bases da convocatoria e en uso das
facultades que me confire a vixente lexislación de réxime local
DECRETO:

-

Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, para traballador
social Agrupación Friol-Guntín, que desempeñará as súas funcións no concello de
Guntín, e ordear a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de
anuncios e na páxina web.

ADMITIDOS/AS:
Nome
Fernández Cuiñas, Lucia
Corral Moreira, Maria
Taboada Touzón, Natalia
Martinez Morato, Jorge
Darriba Rodríguez, Aitor
Saavedra Pino, David
Palmeiro Sánchez, Mar
Mª Mónica Pardo Vázquez
Eyré Mariña, Cristina
Otero Vaamonde, Maria José
Obarrio Salvador, Lucia
Lamas Teijeiro, Alba
Cabaleiro Rodriguez, Lara
Gomez Fernández, Maria del Mar
Rey López, María Angeles
Alvarez Otero, Cristina
Vázquez Barreiro, Violeta
Cambeiro Canosa, Eloy
Martinez Neira, Ana María
Lázare Vila, Daniel
Moure Eiriz, Tania
Fernández Pérez Noemí
Carnero Bellón, Mercedes
Gómez Lamas, Carmen Patricia
Campo Braña, Cristina
Puentes Pérez, Andrea
Mayo Trashorras, Lucia
Rial Moure, Alba
Rodriguez González, Ana

D.N.I
33.556.467L
33.324.143 H
34.270.267 Z
34.984.338G
33.554.157 D
32.667.389 Y
44.081.500 E
33.544.937 N
44.496.215 R
32.838.080 Z
34.280265 F
33.555.884 B
53.192.261 T
33.323.503 E
33.859.715 N
33.548.747 G
33.548.993C
47.368.147 S
33.335.133 Z
33.305.262 C
76.581.806 V
76.998.163-M
32.805.665 Y
34.893.365 L
33.552.310W
53.110.523 G
32.845.466 V
44.833.032 Y
53.189.348 P
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Rodriguez López, Oscar José
Martinez Fernández, Begoña
Estevez Bao, María
Sánchez Rodríguez, Estela
Suárez Llano, Maria del Carmen
Fandiño Rascado, Iria
Doval Alvarez, Natalia
González Fafian, Iria
Filgueira Alvarez, Beatriz Marina
Pena Ceide, Teresa de Jesús

33.541.718 J
36.134.121 V
39.467.391 N
33.559.849 C
32.640.241 K
32.687.423 F
47.363.286 F
47.358.947 S
46.903.556 R
33.539.667D

EXCLUÍDOS/AS: NINGÚN/HA
-

-

-

-

No que se refire á designación do tribunal, encargado do desenvolvemento do
proceso selectivo, nas bases da convocatoria establécese que salvo posibles
causas de abstención ou recusación, o órgano de selección será o mesmo que
realizou o proceso selectivo anterior, remitíndose o presente anuncio ao B.O.P
núm. 273 de 28 de novembro, onde xa se fai pública a designación nominal do
mesmo, nas propias bases da convocatoria.
De non existir causas de abstención e recusación algunha dos membros do
tribunal, previstas nos art. 23 e 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime
xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común,
convócase ao órgano de selección para a súa constitución para o vindeiro día
vinte e cinco de xaneiro de 2018, ás dez horas e trinta minutos.
Convocar o mesmo día vinte e cinco de xaneiro de 2018, ás once horas, no
Salón de Actos do Centro Sociocultural de Friol, aos/as aspirantes
admitidos/as en chamamento único, para a realización do primeiro exercicio da
fase de oposición.
Para a realización da seguinte proba, deberá transcorrer, como mínimo tres
días hábiles, desde a celebración da primeira, segundo o disposto nas bases
da convocatoria. As seguintes publicacións, realizaranse no taboleiro de
anuncios e na páxina web.

RECURSOS: A presente Resolución, faise pública en cumprimento do disposto nas
bases da convocatoria. Contra a mesa, poderase postestativamente interpoñerse
recurso de reposición, no prazo de un mes ante o órgano que dictou o acto, ou
directamente Recurso Contecioso Administrativo ante o Xulgado do Contencioso
Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses, contados a partir da publicación de
Edicto no B.O.P., todo elo, sen prexuízo do establecido nos art. 23 e 24 da Lei
40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas, sobre
abstención e recusación dos membros do Tribunal. Non obstante, os/as
interesados/as, poderán presentar as alegacións que estimen convenientes para a
súa consideración, na Resolución que poña fin ao procedemento, conforme ao
disposto no art. 118 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.
Friol, 28 de decembro de 2017.

O SECRETARIO,
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O que manda e asina en Friol a vinteoito de decembro de dous mil dezasete”

