
 

ANUNCIO.- 
 

En cumprimento do disposto nas bases da convocatoria para a provisión temporal 

como persoal laboral dun/unha TRABALLADOR SOCIAL convocado polo concello 

de Friol (AGRUPACIÓN FRIOL-GUNTÍN), polo Sr. Alcalde, dítouse a resolución 

da que se transcribe a continuación o seu tenor literal: 

 
“DON JOSÉ ÁNGEL SANTOS SÁNCHEZ, ALCALDE 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 13 de marzo do actual. A convocatoria 
publicouse no B.O.P. núm. 069 de 24 de marzo, 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 bases 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 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, así como á designación do tribunal encargado da selección e o 
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: 
 

- Pereira Rodríguez, Lucía   47.373.121 K 

- Fernández Cuiñas, Lucía   33.556.467 L 

- Freire Portela, Pablo    33.561.065 V 

- González Pérez, Lucía   33.350.725 N 

- Taboada Touzón, Natalia   34.270.267 Z 

- López Martínez, Marina   77.411.776 D 

- Darriba Rodríguez, Aitor   33.554.157 D 

- Tallón Parga, Sonia    33.553.589 Q 

- Mariño Arias, Vanesa    33.539.832 J 



 
- Lázare Vila, Daniel    33.305.262 C 

- Martínez Neira, Ana María   33.335.133 Z 

- Armesto Domínguez, Natalia   33.323.683 H 

- Carnero Bellón, Mercedes   32.805.665 Y 

- Pereiro Sordo, Beatriz   34.635.782 J 

- Yáñez García, María de los Ángeles  78.782.930 H 

- Herrera Ramirez, Jonathan   34.289.093 A 

- Sánchez Rodríguez, Estela   33.559.849 C 

- Martínez Morato, Jorge   34.984.338 G 

- Gil Gutierres, Katiuska María   06.235.499 S 

- Rubio Torres, Sofía    23.026.345 X 

- Lopez Gil, Leticia    33.538.696 G 

- Rial Martínez, Jorge    36.177.751 Q 

- Simal Gándara, José    33.267.047 P 

- Quiroga García, Katerina   34.881.552 M 

- Lozano Verdes, Rocio   33.543.129 K 

- Vázquez Barreiro, Violeta   33.548.993 C 

- Bermúdez Estevez, María Ángeles  11.919.570 G 

- Sestelo Fandiño, Estefanía   35.585.341 V 

- Filgueira Álvarez, Beatriz Marina  46.903.556 R 

- Gil Rodríguez, Raquel   53.192.597 Z 

- Cabaleiro Rodríguez, Lara   53.192.261 T 

- Gil Rodríguez, Iria    32.703.972 L 

- Rodríguez Cortés, Sara   33.558.756 P 

- Rodríguez López, Oscar José  33.541.718 J 
 
 
EXCLUIDOS/AS: NINGÚN/HA  
 

- Designar ao tribunal, encargado do desenvolvemento do proceso selectivo, 
estará composto por:  

 
Presidente:  

 Don José Luis Vázquez Méndez, Secretario dos Concellos de Guntín-
Portomarín; suplente dona Mónica Vázquez Fandiño, Secretaria do 
Concello de Láncara. 
 
Vogais:  

 Don Pablo Veiga López-Castelo, Traballador Social dos concellos de 
Friol e Guntín; suplente: dona Ana María Bermudez Prado, 
Traballadora Social do Concello de Palas de Rei. 

 Dona Margarita Viña Santos, Traballadora Social do Concello de 
Portomarín. Suplente Dona Laura Estrada Pérez, Traballadora Social 
do Concello de Pobra de Brollón. 

 Don Jesús Morado López, Funcionario concello de Friol. Suplente: Don 
José López González, Secretario do Concello de Paradela.  
 
Secretario:  

 Don Julio González Casanova, Secretario do Concello de Friol; como 
suplente: Don Antonio Lorenzo Morandeira, Secretario do Concello de 
Begonte.  

 



 
- 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 tres de maio de 2017, ás dez horas e trinta minutos. 

- Convocar o mesmo día vinte e tres de maio de 2017, 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 dous 
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.  

 
O que manda e asina en Friol a tres de maio de dous mil dezasete.”  
 
RECURSOS: A presente Resolución, faise pública en cumprimento do disposto nas bases da convocatoria. Contra a 
mesma, poderase postestativamente interpoñerse Recurso de Reposición, no prazo de un mes ante o órgano que 
dictou o acto, ou directamente Recurso Contencioso 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. No 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 a 3 de maio de 2017 

O SECRETARIO, 

 

 
 
 

 
 


