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Decreto.- A Pobra de San Xiao (Láncara), 20 de xuño de 2017 

De conformidade co disposto nas bases que rexerán a convocatoria 

para a contratación de persoal laboral temporal de 1 auxiliar de 
axuda no fogar e consonte ó disposto na base 6ª aprobadas por 

decreto de alcaldía de 25 de maio de 2017 
 

Resolvo 
 

Primeiro.- Aprobar a lista provisional de aspirantes ADMITIDOS/AS 
e EXCLUÍDOS/AS para un posto de AUXILIAR DE AXUDA NO 

FOGAR: 

 
Aspirantes admitidos: 

José Eduardo García González 

Pascuala de los Santos Pinales 

 

Aspirantes excluídos:  

Non hai. 

 

Segundo.- Elevar a definitiva a lista de aspirantes admitidos. 

 

Terceiro.- Nomear os seguintes membros do Tribunal Cualificador: 

Presidenta: Titular, Mª Teresa López Pernas, traballadora social do 

Concello de Láncara.  

Secretaria: Titular, Mónica Vázquez Fandiño, Secretaria 

Interventora do Concello de Láncara.  

Vogais: Gerardo Sobrado Ventosinos, empregado público do 

Concello de Láncara, Inés López Farelo, empregada pública do 

Concello de Láncara. Antonio Rubén Sobrado Carballo, empregado 

público do Concello de Láncara.  

Cuarto.- Citar ao Tribunal Cualificador para a súa constitución, o 

luns día 26 de xuño de 2017, ás 12:00 horas no salón de Plenos do 

Concello de Láncara. 

Quinto Citar aos membros do tribunal cualificador e aos aspirantes 

admitidos para o vindeiro día 26 de xuño de 2017, ás 12:15 

horas, no salón de Plenos do Concello de Láncara, co obxecto de 

proceder á realización da proba. Os/as aspirantes deberán vir 

provistos de DNI ou documento que o substitúa. 
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Sexto.- Os aspirantes poderán recusar ós membros do Tribunal de 

Selección e estes absterse de intervir nos termos e circunstancias 

previstas nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do 

Réxime Xurídico do Sector Público. 

Sétimo.- Ordear a publicación da presente Resolución no Taboleiro 

de Anuncios e na páxina web do Concello de Láncara. 

Oitavo.- Dease conta ao pleno da corporación municipal. 

Noveno.- Contra este acto resolutorio procede recurso potestativo 

de reposición perante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun 

mes ou, directamente recurso contencioso administrativo ante o 

Xulgado do Contencioso Administrativo, no prazo de dous meses, 

computándose tales prazos a partir do día seguinte ao da 

publicación, sen prexuízo de que os interesados podan exercitar 

calquera outro que estimen oportuno. No caso de interpoñer recurso 

de reposición, non se poda interpoñer recurso contencioso 

administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producira a 

desestimación presunta do recurso interposto. 

Mándao e asínao o señor alcalde na data da sinatura electrónica á 

marxe. 

O alcalde       A secretaria 

Darío A. Piñeiro López    Mónica Vázquez Fandiño 


