
CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS
SECRETARÍA

DECRETO
Id.Pl.: SE/decreto

ASUNTO: LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS NO PROCESOS SELECTIVO DUN OFICIAL 1ª CULTURA 
(RELEVISTA)

Vista a acta do tribunal cualificador de data 9 de outubro do 2018.

RESOLVO

Primeiro.-  Aprobar a seguinte  da seguinte lista definitiva de admitidos excluídos no proceso 
selectivo DUN/DUNHA OFICIAL 1ª ADSCRITO/A AO SERVIZO DE CULTURA, PERSOAL 
LABORAL TEMPORAL ó 50 %  DA XORNADA, baixo a modalidade de contrato de relevo 
vinculado á xubilación parcial de don Jose Manuel Gallego Felipez.

 ADMITIDOS/AS

1.-  JESUS MIGUEL FERNANDEZ MORANDEIRA
2.- JOSE ANGEL IGLESAIS POMBO
3.-  BLANCA PEREZ GARCIA
4.-  MIGUEL RODRIGUEZ LUAÑA

Lembrase ós aspirantes que o apartado  TERCEIRO   das bases  establece as CONDICIÓNS 
XERAIS DOS/DAS ASPIRANTES, sendo as seguintes:

a) Estar inscritos/as no Servizo Público de Emprego de Galicia (S.E.P.G) como persoas demandantes non 
ocupadas ou  que tivese concertado con este Concello  e un contrato de duración determinada. Un destes 
requisitos debe cumprirse tanto no momento da selección como no da formalización do contrato. ( E dicir,  
tanto no  momento de presentar á solicitude como no de iniciar  prestación de servixzos co firma do contrato 
de relevo o aspirante seleccionado debe ben, estar inscrito/a no Servizo Público de Emprego de Galicia 
(S.E.P.G) como persoas demandantes non ocupadas ou ter concertado con este Concello  e un contrato de 
duración determinada que se atope vixente nese momento).
b) Ter a nacionalidade española sen prexuízo do disposto no artigo 57 do TREBEP.
c) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas. A condición de discapacitado/a e a súa 
compatibilidade acreditarase coa oportuna certificación  do organismo competente.
d) Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
e) Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións 
Públicas, ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en 
inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso a 
corpos ou escalas de persoal funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso de 
persoal laboral, no que fora separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non 
encontrarse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou 
equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.
g) As persoas  aspirantes que fixeran valer a súa condición de persoa con discapacidade deberán presentar 
certificado que acredite tal condición, que deberá ser efectuado polo Órgano competente nos termos 
desenvolvidos regulamentariamente, así como, certificado acreditativo da compatibilidade co desempeño das 
tarefas e funcións correspondentes.
h) Ter ingresado na conta de titularidade municipal en ABANCA es 96 2080 0126 2031 10000019  o 
importe de 15´73 como taxa por dereitos de exame. 

Só procederá a devolución do importe satisfeito polo aspirante cando por causas non imputables ó suxeito 
pasivo non teña lugar por parte do concello a prestación ou cando os ingresos se declaren indebidos por 
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resolución ou sentencia firme ou se producise unha modificación substancial das bases da convocatoria ou 
cando o aspirante sexa excluído do proceso selectivo.

i) Estar en posesión do título de graduado escolar ou equivalente. 

Todos os requisitos enumerados nesta base deberán posuírse o día que remate o prazo de presentación de 
solicitudes e manterse ata a sinatura do contrato correspondente.

E que de non reunir ou acreditar algún ou algúns deles na data de presentación de instancias e 
na da firma do contrato, de resultar seleccionados, non poderán pasar a prestar servizos neste 
Concello.

MONFORTE DE LEMOS,  data da sinatura do Sr. Alcalde
Ordena e asina o Sr. Alcalde

Certifica e asina o Sr. Secretario
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