
 
Concello de Cervantes

Exp:442/2018

RESOLUCION.-  Lista  provisional  de  admitidos  e  excluidos   de  proceso 
selectivo ao obxecto  de constituír  listaxe de emprego temporal  de auxiliares 
administrativos para prestar servizos no concello de Cervantes, como persoal 
temporal (funcionario interino).

Conforme ao establecido nas bases xerais e específicas de proceso selectivo ao 
obxecto de constituír listaxe de emprego temporal de auxiliares administrativos para 
prestar  servizos  no  concello  de  Cervantes,  como  persoal  temporal  (funcionario 
interino),   aprobadas en Xunta de Goberno local de data 16  de maio de 2018, 
publicadas no BOP de Lugo número 127 de 5 de xuño de 2018,  esta Alcaldía, 
RESOLVE:

Primeiro: Aprobar a seguinte lista de admitidos e excluidos:

A) ADMITIDOS:
Nº APELIDOS E NOME

1 ÁLVAREZ BEJARANO, CARLA

2 DIGÓN LÓPEZ, ANGELA

3 DIGÓN LÓPEZ, NOELIA

4 DIGÓN RODRÍGUEZ, ANA MARÍA

5 DORAL GARCÍA, OSCAR

6 GONZÁLEZ NEIRA, MARÍA SOLEDAD

7 GONZÁLEZ REY, OLGA

8 LÓPEZ GÓMEZ, SANDRA

9 LÓPEZ TEIJEIRO, ZITA

10 MANEIRO LIÑARES, ALBERTO

11 RODRÍGUEZ CABAÑAS, MIGUEL

B) EXCLUÍDOS:

Nº APELIDOS E NOME CAUSA  DE 
EXCLUSIÓN

1 ERMO SANCHES, DANIEL* 1,2,3

2 TRABADO CAPÓN, ALBA MARÍA* 2
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3 VALADÉ GARCÍA, ANA VICTORIA* 2

CAUSAS  DE 
EXCLUSION *

1 Non presenta  a  solicitude no modelo  oficial  (que figura  na  páxina  web do 
Concello ,tal como se especificaba nas bases)

2 Non presenta fotocopia compulsada do DNI.
3

Non presenta fotocopia compulsada da titulación académica esixida nas bases 
específicas.

Segundo:  Publicar  esta  resolución no  Taboleiro  de Anuncios e  na  páxina  web do 
Concello .

As  persoas  excluídas  dispoñen  dun  prazo  de  2 días  naturais  para  rectificar  os 
posibles defectos que provocaron a exclusión conforme o establecido no apartado 10 
das bases xerais .

De  considerar  as  alegacións  presentadas,  aprobarase  a  lista  definitiva,  que  se 
publicará nos mesmos lugares que a provisional.

De non existir alegacións á lista provisional, ou se os seus fundamentos non foran 
suficientes para a súa consideración, entenderase definitiva sen necesidade de nova 
publicación.  

Contra  a  resolución que aprobe  a  lista  definitiva,  as  persoas interesadas poderán 
interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición, diante da Alcaldía, no prazo 
dun mes contado a partir do día seguinte á publicación da mesma no Taboleiro de 
Anuncios do Concello  ou recurso contencioso-administrativo,  diante do xulgado do 
contencioso-administrativo,  no  prazo  de  dous  meses  a  contar  dende  a  citada 
publicación, sen prexuízo de realizar calquera outro que estime pertinente.

 
O feito de figurar na relación de admitidos, non prexulga que se recoñeza ás persoas 
participantes a posesión dos requisitos esixidos no procedemento que se convoca. 
Cando do contido dos documentos presentados se desprenda que non posúen algún 
dos requisitos decaerán de todos os seus dereito no procedemento selectivo.

Mándao e asínao o sr. alcalde D. Benigno Gómez Tadín, en Cervantes, na data da 
sinatura electrónica ao marxe, do que eu como secretaria dou fé. 
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 O alcalde – presidente                                                A secretaria - interventora

 Benigno Gómez Tadín                                               Alejandra D. Fandiño Sánchez
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