
Por resolución de Alcaldía 645/2016, de 23 de decembro aprobáronse as bases para a provisión 
mediante concurso oposición en réxime de dereito laboral temporal dun posto de traballo de 
conxerse de centro médico, sendo publicadas tales bases mediante anuncio no periódico La Voz 
de Galicia de 27 de decembro de 2016 e no taboleiro de edictos e na páxina web e sede 
electrónica muncipal (www.concello-cabana.es e https://sede.concello-cabana.es/gl/) no mesmo 
día.  
 
Transcorrido o prazo de 10 días naturais outorgado para a presentación de solicitudes na base 7.2 
das que rexen a selección, e tendo en conta que a base 8 establece que unha vez rematado o 
prazo de presentación de instancias se aprobará a relación provisional de aspirantes admitidos e 
excluídos, concedendo un prazo de 5 días hábiles para efectos de posibles reclamacións ou 
enmenda de defectos nas solicitudes.  
 
Polo anterior, en virtude da competencia que me atribúe o artigo 21.1.g) e h) da Lei 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de Bases de Réxime Local, RESOLVO: 
 
PRIMEIRO: aprobar a seguinte lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo 
convocado para cubrir en réxime de dereito laboral temporal dun posto de traballo de conxerse de 
centro médico:  
 
Admitidos provisionais:  
 
1.-BOTANA CARREIRA, VANESSA 
2.-CALVO MUÑIZ, HÉCTOR 
3.- CASTIÑEIRAS VIDAL, JACQUELIN 
4.-CASTRO REY, MARÍA ESTHER 
5.-CASTRO RODRÍGUEZ, MARÍA SUSANA 
6.-EIROA CANOSA, MIRIAM 
7.-GONZÁLEZ VARELA, SERGIO 
8.- LEMA CHARLÍN, DARÍO JOSÉ 
9.- LEMA VARELA, PAULA MARIA 
10.-MARTÍNEZ VENTURA, MANUEL 
11.-MIÑONES ANDRADE, CARLOS 
12.-MOREIRA POSE, PAULA 
13.-MOSQUEIRA AMADO, ANTONIO JOSÉ 
14.- PARGA COUSILLAS, PATRICIA 
15.-POSE CAMBÓN, MARÍA ASUNCIÓN 
16.-POSE FONDO, FÁTIMA 
17.- POSE MARTINEZ, LILIANA 
18.-RIVERA MARTÍNEZ, MARÍA DOLORES 
19.-ROMERO LEMA, TERESA 
20.-TORRADO GARCÍA, MARÍA BEGOÑA 
21.-TORRADO LEMA, BEGOÑA 
22.- VARELA LAVANDEIRA, JENNIFER 
 
Excluídos provisionais:  
 
1.-ALLO ÁLVAREZ, MARÍA JESÚS: non aporta as declaracións  xuradas  esixidas na convocatoria 
(base 7.5.b e c)  
 
2.-AMADO GARCIA, JOSE ANTONIO: non aporta as declaracións xuradas  esixidas na 
convocatoria (base 7.5.b e c)  
 
3.- CASTIÑEIRA EIROA, MARÍA CARMEN non aporta as declaracións xuradas esixidas na 
convocatoria (base 7.5.b e c)  
 
4.-GARCIA PAZ, FRANCISCO JOSE non aporta as declaracións xuradas esixidas na convocatoria 
(base 7.5.b e c)  
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5.-GARCIA SOUTO, MANUEL: non aporta as declaracións xuradas esixidas na convocatoria (base 
7.5.b e c)   
 
6.-OANES MÉNDEZ, JULIA: non aporta as declaracións xuradas esixidas na convocatoria (base 
7.5.b e c)   
 
7.-PÉREZ VÁZQUEZ, JENNIFER: non aporta as declaracións xuradas esixidas na convocatoria 
(base 7.5.b e c)  
 
8.-REY MANCEBO, ANDRÉS LAUREANO: no aporta a declaración xurada prevista na base 7.5.c) 
(incompatibilidade) 
 
9.-REY NOVOA, BEATRIZ : a documentación non se presenta en copia cotexada de conformidade 
co previsto na base 7.5. e non aporta as declaracións xuradas esixidas na convocatoria (base 7.5.b 
e c)   
 
10.-RODRÍGUEZ GUTIERREZ, JESICA: non aporta as declaracións xuradas esixidas na 
convocatoria (base 7.5.b e c)  
 
11.-RODRIGUEZ MARTÍNEZ, XABIER: non aporta as declaracións xuradas esixidas na 
convocatoria (base 7.5.b e c)  
 
12.-RODRIGUEZ MONTES, BEATRIZ: non aporta as declaracións xuradas esixidas na 
convocatoria (base 7.5.b e c)  
 
13.-SUÁREZ POSE, ELSA: non aporta as declaracións xuradas esixidas na convocatoria (base 
7.5.b e c)   
 
14.- VÁZQUEZ VIDAL, ADRIÁN: non aporta as declaracións xuradas esixidas na convocatoria 
(base 7.5.b e c)  
 
SEGUNDO: de conformidade co previsto na base oitava , conceder  un prazo de 5 días hábiles a 
contar dende o día seguinte o da publicación da resolución no Taboleiro de Anuncios do Concello e 
na páxina web e sede electrónica municipal para que os aspirantes excluídos poidan subsanar as 
deficiencias sinaladas, advertindo que de non facelo quedarán definitivamente excluídos da 
realización das probas. 
 
TERCEIRO: proceder a expoñer no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web 
(www.concello-cabana.es) e sede electrónica municipal (https://sede.concello-cabana.es/gl/) a 
presente resolución, de conformidade co previsto na base 8 das que rexen a selección. 
 
CUARTO:Ó considerarse un acto de trámite cualificado, si se desexa impugnar a presente 
resolución, procede interpoñer recurso contencionso - administrativo ante o xulgado no prazo de 
dous meses a contar a partir do día da súa notificación ou publicación. Alternativamente, e de xeito 
potestativo, se pode interpoñer recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou a presente 
resolución, no prazo dun mes a contar a partir da súa notificación ou publicación. 
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