
Resolución da Alcaldía
Expediente 196/2019

Visto o acordo de concesión de subvención da Excma. Deputación de Pontevedra para o 
financiamento  dos  custos  de  dotación  de  persoal  para  a  realización  de  tarefas  de 
información en oficinas de turismo adheridas á rede de oficinas de turismo Info Rías 
Baixas.

Visto que resulta de interese contar con estes dous efectivos para atender á oficina de 
turismo  dada  a  maior  afluencia  de  visitantes  nesta  época  do  ano  en  atención  as 
competencias atribuídas polo artigo 25.2 h) relativas á  información e promoción da 
actividade turística de interese e ámbito local.

Visto o acordo de aprobación das Bases adoptado pola Xunta de Goberno Local en data 
de 08.05.2019 e a publicidade do procedemento no BOP nº 94 de 20.05.2019.

Visto que reunido o Tribunal Cualificador en data de 03.06.2019 obtéñense os seguintes 
resultados emitíndose proposta de nomeamento en favor de Dª Ana Millán Dieste e Dª 
Catuxa Prado Domínguez

NOME E APELIDOS MÉRITOS TOTAL
a.IDIOMAS b.EXPERIENCIA 

PROFESIONAL

CRESPO MARTÍNEZ IRIA 2 0 2,00

DURÁN LAGARES, ALEXIA 3,50 0 3,50

FERNÁNDEZ  ABALO,  JOSE 
BENITO

2,00 0 2,00

EMMA FERNÁNDEZ COLORET 1,25 0 1,25

GUTIERREZ PIÑEIRO, GONZALO 1,25 0,30 1,55

MARTINEZ CURRÁS, REBECA 0 0,30 0,30

MILLÁN DIESTE, ANA 2,25 3,00 5,25

MOLLINEDO  CARDALDA, 
MARIÑA

2,25 0 2,25

PRADO DOMÍNGUEZ CATUXA 1,25 2,70 3,95

RODAS RECUNA, LUCÍA 0,75 0 0,75

Visto que Dª Ana Millán Dieste, con data de 07.06.2019 renunciou ao posto para o cal 
foi seleccionada e Dª Catuxa Prado Domínguez aporta a documentación requirida polas 
Bases do proceso selectivo con data de 10.06.2019

Visto que Dª Alexia Durán Lagares, a seguinte na lista con maior puntuación tras Ana 
Millán Dieste, aportou a documentación requirida polo proceso selectivo en data de 
10.06.2019, e é posible o seu chamamento ao atoparse en lista de espera de acordo coa 
Base novena do proceso selectivo.

En uso das competencias en materia de xefatura de persoal atribuídas pola lexislación 
de réxime local,
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RESOLVO:

1.Nomear e  acordar  a  contratación de  Dª  Alexia Durán Lagares e  Dª  Catuxa Prado 
Domínguez mediante un contrato eventual por circunstancias da producción  a tempo 
parcial  (25  horas  semanais)  na  modalidade  de  contrato  eventual  por  circunstancias  da 
producción por un periodo de seis meses ao abeiro do artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 
2/2015 do 23 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos 
Traballadores  e  da  subvención  da  Excma.  Deputación  de  Pontevedra  para  o 
financiamento  dos  custos  de  dotación  de  persoal  para  a  realización  de  tarefas  de 
información en oficinas de turismo adheridas á rede de oficinas de turismo Info Rías 
Baixas.

2.A  presente  Resolución  surtirá  efectos  o  vindeiro  11.06.2019,  data  de  alta  dos 
traballadores e do inicio da prestación dos servizos de referencia.

3.No caso de que algún das traballadoras contratados renuncie ao contrato antes da súa 
finalización o Concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior 
polo tempo restante entre os aspirantes seguintes integrados na lista de espera, sen que 
en ningún caso a duración total do contrato inicial e do substituto poida exceder dos seis 
meses.

4.Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello.

Contra a precedente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse polos interesados ben o recurso potestativo de  
reposición ante o mesmo órgano que a ditou e no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación, ao amparo do 
establecido no artigo 124.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou 
ben o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación ante o 
Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra.

Non obstante, o interesado tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime procedente con arranxo a dereito.

O que lle traslado para o seu coñecemento e efectos.

Cambados

A Alcaldesa O Secretario

Fátima Abal Roma Miguel Rodríguez de Vicente-Tutor  
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