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LISTAXE FINAL DE SUBSTITUCIÓNS NA CATEGORÍA DE AXUDANTE DE COCIÑA, TRAS A REFUNDICIÓN
DAS DÚAS LISTAS
Visto o Texto Consolidado das Bases Xerais de selección de funcionario interino e persoal laboral
temporal no Concello de Ponteareas, aprobadas mediante Decreto 2018-1119 de data 3 de maio de
2018, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra Nº 97 de data 22 de maio de 2018,
así como Bases específicas e convocatoria co obxecto da constitución dunha bolsa de emprego de
persoal laboral temporal na categoría de axudante de cociña, no Concello de Ponteareas, aprobadas
mediante Decreto 2020-0692 de data 19 de febreiro de 2020, publicadas no Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra Nº 48 de data 10 de marzo de 2020.
Vista a acta final do Tribunal Cualificador para a valoración curricular, ao abeiro das mencionadas
bases, de data 19 de febreiro de 2020, publicadas no BOPPO nº 48 de data 10 de marzo de 2020.

Vista a acta do tribunal cualificador de data 27/07/2020 na cal indica que “Este tribunal acorda por
unimidade trasladar a listaxe de contratación desta categoría de aquelas persoas que o final do
concurso de méritos acadaron, como mínimo, 1 punto da baremación final do proceso selectivo, tal
como estableces as bases”, quedando de seguinte maneira a listaxe final substitucións.
Orde

Nome

DNI

Total

1

ALVAREZ GONZÁLEZ, Mª JOSÉ

*****016J

*14,35

2

DACOSTA ARGIBAY, Mª JOSÉ

*****039S

*13,75

3

IGLESIAS MONTES, M.ª, BEGOÑA

*****340W

5,85

4

DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, DANIEL

*****014B

2,46

5

FERNANDEZ PAZ, ARACELI

*****872H

2,3

6

PAZOS ROMERO, Mª DEL MAR

*****416E

2,25

7

MOURIÑO FRADE, M.ª. JESÚS

*****076M

1,1

8

LEMOS CID, DAVID

*****959F

1

9

SAURA ALFONSO, M.ª. DOLORES

*****214F

1
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XOSÉ REPRESAS GIRALDEZ (2 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 27/07/2020
HASH: b86225173869664a85d6118efbbe9ce9

Vista a disposición adicional terceira das mencionadas bases, na cal específica “Incluír nos primeiros
postos da nova listaxe, as dúas persoas que integraban a lista anterior, xa que estas persoas tiveron
superado no seu momento, de acordo coas bases anteriores, unha proba práctica de capacitación
que agora non se require, e polo tanto, ditas persoas posúen maior mérito que as que poidan entrar
con arranxo as presentes bases ao ser as anteriores de maior esixencia”.

* A puntuación corresponde as dúas personas que se integraron na lista dende o proceso anterior, e
as puntuacións son as correspondentes a ese proceso.
Contra o presente acto administrativo, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse polos
interesados ben o recurso potestativo de resposición parente ao mesmo órgano que a ditou e no
prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da súa pubicación na Taboleiro do Concello, e na
páxina www.pontearas.gal ao abeiro do establecido nos artigos 112 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas ou ben recurso
contencioso-administrativo perante ao Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra no
prazo de dous meses, segundo o artigo 46 da Lei 29/98, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso administrativo. Non obstante, tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que
os interesados estimen procedentes consonte co Dereito.

Pontearas, documento asinado dixitalmente
Alejandro Doval Domínguez
Responsable departamento RRHH
Xosé Represas Giraldez
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O Alcalde.

