ANUNCIO
Resolución de Alcaldía de data 8 de xuño de 2022 pola que se aproba a relación provisional
fixo, a media xornada, traballador/a social do Concello de Mondariz Balneario. Asimilada a
Escala de Administración Especial, Subescala técnica, Clase media, grupo A, subgrupo A-2.

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión nas probas de selección, no
marco do proceso de selección dunha (1) praza de persoal laboral fixo, a media xornada,
traballador/a social do Concello de Mondariz Balneario. Asimilada a Escala de Administración
Especial, Subescala técnica, Clase media, grupo A, subgrupo A-2, levado a cabo neste
Concello, e examinada a documentación que a acompaña, e en uso das miñas atribucións, de
conformidade co artigo 21.1.g), da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local,
RESOLVO
PRIMEIRO. Ó abeiro do establecido na base V do presente proceso de selección, aprobar a

seguinte relación provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as :
Persoas aspirantes admitidas:

Apelidos e nome

DNI

Del Río Solla Lucía

**1752***

Díaz Nores Paola

**4644***

Filgueiras López Nuria

**4615***

González Lago Lucía

**4606***

López Iglesias Susana

**6578***

Míguez Bugallo Lorena

**0056***

Míguez Fontán Estela

**8740***

Penas Morales Lucía

**4633***

Pérez Rodríguez Elisabeth

**5739***

Rodicio Fuentes Flavia

**2727***

Rodríguez Saborido Delia

**9118***

Sequeiros Ameijeira Ángela Mónica

**8746***

Sestelo Fandiño Estefanía

**5853***

Souto Taboada María Julia

**0821***

Velasco Amigo Andrea

**1436***

Vidal Costas María

**5876***
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de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección dunha (1) praza de persoal laboral

Vidal Sobral Ana Isabel

**1776***

SEGUNDO. Esta resolución publicarase no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de
edictos da Casa do concello e na páxina web www.mondarizbalneario.es.
Tanto as persoas aspirantes excluídas como as omitidas, por non figurar nas relacións de
admitidos, dispoñen dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ó da
publicación desta resolución no Boletín Oficial da Provincia, para presentar as reclamacións
oportunas ou emendar os defectos que motivasen a súa exclusión ou omisión. Se no prazo
establecido non se emendan os defectos, serán definitivamente excluídas da realización das
probas.
Despois de concluído este prazo ditarase unha resolución definitiva coa relación de
admitidos, a composición do tribunal de selección, a data da súa constitución e do primeiro
exercicio, que se publicará a través dun anuncio no BOPPO, no taboleiro de edictos da Casa
do concello e na sede electrónica deste Concello www.mondarizbalneario.es.

Mondariz Balneario, na data reflectida á marxe.
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O Alcalde. Jose Antonio Lorenzo Rodríguez.
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