
Expediente número: 1917/2018
Procedemento: Selección de persoal e provisión de postos. 
Asunto: Contratación de dous peóns de limpeza, un chófer de camión, e dous peón de 
desbroces. (RISGA)

DECRETO

Por Decreto de Alcaldía nº 2018-0622 de 22 de xuño aprobáronse as bases de selección 
para a contratación temporal de dous peóns de limpeza (grupo 10),  un chofer (grupo 
8), e dous peóns de desbroces (grupo 10), para a realización de traballos relacionados 
co perfil de cada posto, de conformidade coa ORDE do 12 de decembro de 2017 pola 
que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a 
entidades  locais  para  a  contratación  temporal  de  persoas  en  situación  ou  risco  de 
exclusión  social  perceptoras  da  renda  de  integración  social  de  Galicia  (Risga)  e  se 
aproba a convocatoria para o ano 2018 (DOG nº 9 de 12 de xaneiro de 2018).

Vista a proposta formulada polo Tribunal Cualificador en data 6 de xullo de 2018.

Visto que o candidato proposto polo Tribunal para ocupar o posto de chófer de camión, 
Ignacio  Gándara  Cabaleiro,  presentou  certificado  médico de  data  20.06.2018  que 
determina  o  padecemento  dunha  patoloxía  incompatible  co  desenvolvemento  das 
funcións ou tarefas correspondentes á praza á que se opta. 

Visto o disposto na na base 4ª da convocatoria que literalmente di: “(…)Se dentro do 
prazo indicado, salvo casos de forza maior, o/a aspirante proposto/a non presentase o 
certificado ou informe médico, este fose desfavorable ou o informe da mutua  tamén 
fose desfavorable,  entón o/a aspirante non será nomeado para a praza no caso de 
resultar  proposto  para  ocupala,  quedando anuladas  tódalas  súas  actuacións.  Neste 
suposto  procederase  a  chamar  á  persoa  seguinte  segundo  a  orde  de  puntuación 
resultante do proceso selectivo.”

Visto  que  a  seguinte  persoa  en  orde  de  puntuación  do  proceso  selectivo  para  a 
cobertura  do  posto  de  chófer  de  camión  é,  segundo  a  acta  asinada  polo  Tribunal 
Cualificador en data 6 de xullo de 2018 é Joanna Montes González.

En uso das atribucións que me confire o artigo 21.1 h) e g) da Lei 7/85, de 2 de abril,  
reguladora das Bases de Réxime Local, 

RESOLVO: 

PRIMEIRO: Modificar o Decreto de Alcaldía núm. 2018-0691 e aprobar a contratación 
dos seguintes candidatos por orde de puntuación:



(Chófer de camión):

1.- Joanna Montes González, DNI núm. 76904360L

 (Peóns de limpeza):

1.- Felicidad Mariscal Fernández, DNI núm.77009059E

2.- Fátima Álvarez Gómez, DNI núm. 52087745J

(Peóns de desbroces):

1.- Juan Granados Romay, DNI núm. 32845367X

2.- Antonio Abreu Rodríguez, DNI núm. 35552606B

SEGUNDO: Formalizar o contrato de traballo dos aspirantes aprobados, por  obra ou 
servizo determinado a tempo parcial, contrato de interese social, dun 75% da xornada 
completa e por un período de 7 meses a partir da súa formalización que se realizará o  
10 de xullo de 2018.

TERCEIRO: Publicar a presente resolución no taboleiro municipal e sede electrónica, 
advertindo que contra  a  mesma, que pon fin á vía  administrativa,  pode interporse 
alternativamente ou recurso de reposición potestativo ante o Alcalde, no prazo dun 
mes  a  contar  desde  o  día  seguinte  ao  da  recepción  da  presente  notificación,  de 
conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo  Común  das  Administracións  Públicas,  ou  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de 
dous meses, a contar desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, de 
conformidade  co  artigo  46  da  Lei  29/1998,  de  13  de  xullo,  da  Xurisdición 
Contencioso-Administrativa.  Se  se  optase  por  interpor  o  recurso  de  reposición 
potestativo non poderá interpor recurso contencioso-administrativo até que aquel sexa 
resolto expresamente ou se producise a súa desestimación por silencio. Todo iso sen 
prexuízo de que se poida interpor calquera outro recurso que puidese estimarse máis 
conveniente ao seu dereito.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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