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A Alcaldía-Presidencia con data 13/04/2018 aprobou unha resolución que transcrita di como segue:
“Examinado o informe proposta elaborado polo Servizo de Recursos Humanos con data 12/04/2018 e que
literalmente transcrito di:
“Rematado o prazo de presentación das solicitudes presentadas para participar no proceso de selección
para o nomeamento con carácter interino, dun/dunha Técnico/a Coordinador/a do programa de
desenvolvemento urbano sostible e integrado (DUSI) Ferrol 2020 e revisadas todas as solicitudes
achegadas, propoñémoslle a vostede a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar a relación definitiva de persoas admitidas, que é a seguinte:
APELIDOS E NOME
DEUS TRASOVARES, MARIA TERESA
DIAZ MENDEZ, DIEGO LUIS
GARCIA SANCHEZ, GUILLERMO
GONZALEZ LASO, NATIVIDAD
MORADO LEIRA, MARTA MARIA
PIÑEIRO OTERO, MARIA DEL MAR
POL FERNANDEZ, MARIA AZUCENA
RODRIGUEZ FREIRE, MARIA DO CARME
ROMERO VERGARA, TERESA
SANTAMARINA GONZALEZ, SUSANA
SUAREZ NOGUEIRA, CRISTINA PAULA

DNI
32774717Q
78805510N
32673125S
32609277S
32674525N
32657772A
33319345G
32669769V
32678271D
32676276S
32697521P

Segundo.- O Tribunal Cualificador deste proceso de selección estará composto pola seguintes persoas:
Presidente/a:
Titular: Dona Cristina Garay Aguirre, xefa de servizo do Concello de Ferrol
Suplente: Dona María Ángeles Manteiga Fulgueira, funcionaria do Concello de Narón
Secretario/a:
Titular: Don Leopoldo Tomás Moure García, secretario xeral do Concello de Ferrol
Suplente: Dona Paula María Vázquez Carrasco, oficial maior do Concello de Ferrol
Vogais:
Titular: Don Manuel Guillermo Antón Villamil, funcionario do Concello de Narón
Suplente: Don Manuel Otero Souto, funcionario do Concello de Narón
Titular: Dona Mónica Bello Novo, viceinterventora do Concello de Arteixo
Suplente: Don Pablo Seoane Cancelo, xefe de área do Concello de Arteixo
Titular: Dona Anabel Corral Corral, xefa de servizo do Concello de Ferrol
Suplente: Juan Manuel Prieto Picos, economista do Concello de Ferrol
Titular: Don José Luis Espada Golpe, xefe da Oficina Técnica do Concello de Ferrol
Suplente: Don Efrén Pernas Fernández, xefe de servizo do Concello de Ferrol
Terceiro.- O proceso selectivo dará comezo o vindeiro 24 de abril ás 12.00 horas, nunha das salas de
comisións do Concello, coa constitución do Tribunal e valoración dos méritos achegados, non sendo
precisa a presenza das persoas aspirantes.
Cuarto.- O primeiro exercizo da fase de oposición terá lugar o vindeiro 2 de maio ás 09.00 horas nunha
de comisións do Concello.”

Examinada asímesmo a documentación que o acompaña.
DECRETO.- Vista a anterior proposta apróboa nos seus propios termos.”
Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderá interpoñer o recurso potestativo de reposición
perante o órgano que a ditou dentro do prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación,
de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das Administracións Públicas. Todo isto, sen prexuízo da posibilidade de interpoñer
directamente o recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do contencioso administrativo, dentro do
prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución e na forma prevista
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no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa (BOE do
14/07/1998).
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Ferrol,
O secretario xeral

Asinado por: LEOPOLDO MOURE GARCIA
Cargo : SX--Secretario Xeral
Selo de tempo: 2018-04-16 10:16:22.019
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