
                                                                 

                                                             

ANUNCIO

Corrección da lista  definitiva  de  admitidos  no proceso  selectivo  para  a  cobertura  mediante
persoal laboral  fixo,  en quenda libre e ao abeiro da taxa adicional para a estabilización do
emprego temporal, dunha praza de Responsable da Aula da Natureza do Concello de Ames. 

Con data do 22 de marzo de 2021 ditouse o Decreto 1081/2021, do seguinte teor: 

“ANTECEDENTES:

Mediante Decreto 642/2020,  do 19 de febreiro,  aprobouse a lista definitiva de admitidos no
proceso selectivo para a cobertura mediante persoal laboral fixo, en quenda libre e ao abeiro da
taxa adicional para a estabilización do emprego temporal, dunha praza de Responsable da Aula
da Natureza do Concello de Ames. 

Examinada dita lista con carácter previo á fase de concurso e a documentación presentada
polos  aspirantes,  constatouse que tres dos aspirantes  admitidos  non posúen ningunha das
titulacións esixidas nas bases aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local, en sesión
ordinaria celebrada o día 24 de setembro de 2020.

De conformidade co art. 109 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas das administracións públicas “as administracións públicas
poderán rectificar  en calquera  momento,  de oficio  ou a instancia  dos interesados,  os erros
materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos.”

Polo exposto, no uso das atribucións que me outorga a lexislación de réxime local, RESOLVO:

Primeiro.-  Rectificar  os Decretos 94/2020,  de 14 de xaneiro e 642/2020,  do 19 de febreiro,
excluíndo das listas provisionais  e definitivas de admitidos nos procesos selectivos a María
Isabel  Caamaño Fernández,  Marta del  Valle  Duque e Ana Golpe Pereira,  quedando a lista
definitiva, en consecuencia, como segue:

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS

APELIDOS E NOME DNI

ABAD BROCOS,ANA ***2066**

AGUÍN LOSADA, NEREA ***0103**

AMIGO REGUEIRO, MARÍA ***0961**

ANDRADE BELLO, ROSA MARIA ***4811**

BALBOA MARTORELL, IAGO ***4160**

BARRAL FRAGA, LAURA ***6866**

CONDE COUSELO, JUAN ***5635**

DIAZ FEIJOO, ITZIAR ***4703**

DURAN ANDRADE NURIA MARIA ***3336**

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARUXA ***8942**

FERREIRA ANTA, TANIA ***3449**

GÁNDARA CERQUEIRO, ANTÍA ***1373**

GONZALEZ PENALTA, BEATRIZ ***1794**

MAURIZ PEREIRA, OSCAR ***7867**
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MÉNDEZ FERREIRO, CLAUDIA ***9017**

MUNÍN MUNÍN, IRENE ***2881**

NACHÓN GARCIA, DAVID JOSE ***0073**

NUÑEZ RIANDE, VIRGINIA ***5433***

REBOREDA CIGARRÁN, PATRICIA ***5807**

TORRES CORRAL, YOLANDA ***0846**

VÁZQUEZ ARES, DIEGO ***5648**

Segundo.-  Publicar  a  presente  lista  no  Boletín  Oficial  da  Provincia  (BOP),  no  taboleiro  de
anuncios da sede electrónica do Concello de Ames e na páxina web.”

Ames, 23 de marzo do 2021. 

O alcalde

José M. Miñones Conde
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