
 

ANUNCIO

Por Resolución do alcalde, con data de 26/06/2018 aprobouse a lista definitiva das 

persoas admitidas, o tribunal cualificador e a data de realización da fase de concurso e 

da fase de oposición do proceso selectivo que se convocou para a contratación dunha 

persoa  coordinadora,  tres  patróns  de  embarcación  e  un/ha  socorrista,  na  cal  se 

establece o seguinte,

“RESOLUCIÓN

Con data de 19/06/2018, o Sr. Alcalde ditou a resolución núm. 2018-1650 pola que 

aprobaba a lista provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo 

para a contratación laboral  temporal  dunha persoa coordinadora,  3 patróns/oas de 

embarcación e 1 socorrista para  garantir  unha adecuada prestación do servizo  de 

socorrismo e realizar a vixilancia e o salvamento nas praias ante a chegada do período 

estival. 

O día 21/06/2018 finalizou o prazo para presentar reclamacións, emendas de erros ou 

rectificacións á lista provisional de aspirantes.

Tras expirar o antedito prazo e tras examinar as alegacións que se presentaron neste 

periodo e unha vez resoltas, é polo que, de conformidade coas bases da convocatoria 

que foron publicadas na sede electrónica, na páxina web e no taboleiro de anuncios do 

Concello e en virtude das competencias que me asigna a lexislación local vixente,

RESOLVO

PRIMEIRO: Admitir,  con carácter  definitivo,  no  proceso  de  selección  para  a 

contratación dun/ha COORDINADOR/A, ao seguinte aspirante:

N.º DNI

1 53 173 582-C

SEGUNDO:  Admitir, con  carácter  definitivo,  no  proceso  de  selección  para  a 

contratación  de 3  PATRÓNS/OAS  DE  EMBARCACIÓN,  ás  seguintes  persoas 

aspirantes:
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N.º DNI

1 39 450 545-W

2 53 173 582-C

3 53 861 395-H

4 76 999 968-Q

5 77 015 556-X

6 77 466 478-V

TERCEIRO:  Admitir,  con  carácter  definitivo,  no  proceso  de  selección  para  a 

contratación dun/ha SOCORRISTA, ás seguintes persoas aspirantes:

N.º DNI

1 36 141 392-C

2 39 450 545-W

3 39 459 367-S

4 53 173 582-C

5 X-8349497-Z

CUARTO: Designar o tribunal cualificador do proceso de selección para a contratación 

dunha  persoa  COORDINADORA,  3  PATRÓNS  DE  EMBARCACIÓN  E  1 

SOCORRISTA, que estará integrado polos seguintes membros:

PRESIDENTE: 

Titular: Alfredo Davila Álvarez

Suplente: M.ª Lourdes Fernández Arines

SECRETARIO: 

Titular: Óscar Puch González 

Suplente: Diego Lago Barciela
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VOGAL:

Titular: Paulo Buján Puentes

Suplente: Jonathan Martínez Fernández

Persoa asesora: Saturno Ferreira Couñago

QUINTO: A constitución do tribunal para a realización da fase de concurso terá lugar o:

DÍA: 27/06/2018

HORA: 15:00 horas

LUGAR: Casa do Concello

SEXTO:  As  persoas  admitidas  para  os  postos  de  COORDINADOR/A,  de  3 

PATRÓNS/OAS DE EMBARCACIÓN e 1 SOCORRISTA, que deberán acudir co DNI e 

as súas propias aletas, quedan convocadas na seguinte data:

DÍA: 27/06/2018

HORA: 16:30 horas

LUGAR: Na praia de Cesantes, caseta de Protección Civil

SÉTIMO: Publicar na sede electrónica, na páxina web e no taboleiro de anuncios do 

Concello  a  relación  definitiva  de  persoas  admitidas,  o  tribunal  cualificador  deste 

proceso selectivo e a data de realización da fase de concurso e da fase de oposición.”

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE Á MARXE
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