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RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Creación da listaxe de contratación laboral temporal_PTMECI

ANTECEDENTES
Os días 10/12/2021 e 14/12/2021 o Tribunal cualificador do proceso de selección para a
elaboración dunha listaxe de contratación de persoal técnico de atención de museos e centros de
interpretación do Concello de Rianxo (designado mediante a Resolución da Alcaldía núm.
881/2021, do 21/10/2021) asinou as actas núm. 1 e núm. 2, respectivamente, do proceso; a acta
núm. 2 contén as puntuacións totais obtidas polas persoas aspirantes, de maior a menor,
segundo o establecido nas bases de selección, aprobadas pola Resolución da Alcaldía núm.
731/2021, do 01/09/2021.
O día 22/12/2021 publicáronse as ditas actas do proceso na Sede electrónica municipal, no sitio
web e no taboleiro de anuncios municipal e as persoas aspirantes dispoñían de 3 días hábiles
para a presentación de alegacións.

FUNDAMENTACIÓN
O persoal do Rexistro municipal asinou o día 28/12/2021 o informe que consta no expediente e
que indica que non se recibiu ningunha alegación ao respecto.
Así, a acta núm. 2 do tribunal cualificador é a definitiva do proceso de selección para os efectos
da orde de prelación das persoas aspirantes.

De acordo co indicado, e no uso das atribucións dispostas no artigo 21.1 da Lei 7/85, de 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local, RESOLVO:
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PRIMEIRO
Aprobar a listaxe definitiva de puntuacións obtidas polas persoas aspirantes recollida na acta do
día 14/12/2021 como válida para realizar as contratacións de carácter temporal de persoal técnico
de atención de museos e centros de interpretación, segundo se establecía nas bases de
selección, e que se reproduce de seguido:
NÚM.
APELIDOS E NOME
ORDE

OPOSICIÓN

CONCURSO

TOTAL

1

Cornado Rodríguez, Lucía

7,13

5,15

12,28

2

Laíño Piñeiro, Alejandro

7,90

4,20

12,10

3

Lago Somoza, Vanesa

6,05

5,40

11,45

4

Sóñora González, Francisco

7,75

3,35

11,10
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5

Garrido Silva, Mónica María

6,65

4,40

11,05

6

Ordóñez Triñanes, Cristina

6,00

4,30

10,30

7

Romero Rey, Cristina

5,30

4,25

9,55

8

Alonso Rodríguez Paula

5,03

4,20

9,23

9

Ordóñez Agrafojo Raquel

5,60

0,15

5,75

SEGUNDO
A contratación de persoal desta listaxe farase segundo o establecido nas bases de selección:
a) Os chamamentos efectuaranse mediante chamada telefónica e correo electrónico.
Realizaranse un máximo de tres chamadas entre as 8:00 e as 15:00 horas, mediando entre elas
un mínimo de dúas horas e o envío dun correo electrónico. De non obterse resposta en ningunha
das tres chamadas nin ao correo electrónico, considerarase realizado o chamamento. A
realización dos chamamentos na forma indicada, requirirá que as persoas aspirantes faciliten nas
súas solicitudes de participación no proceso, ou en comunicación posterior presentada no
rexistro municipal, os datos correctos necesarios (número/os de teléfono e dirección de correo
electrónico). A aceptación da oferta efectuarase mediante chamada telefónica ao Servizo de
Persoal do Concello de Rianxo, antes das 14:00 horas do primeiro día hábil seguinte ao do
chamamento. Transcorrido o dito prazo sen que se produza a aceptación, entenderase rexeitada.
O persoal que os realice, fará constar mediante dilixencia a realización e resultado obtido dos
chamamentos efectuados e do correo electrónico enviado.
Nos supostos en que a necesidade da cobertura dun posto non fose previsible coa antelación
suficiente ou polas circunstancias concorrentes no proceso de chamamentos debidamente
acreditadas, ou fose necesaria a súa cobertura de xeito urxente para evitar graves prexuízos no
funcionamento e/ou prestación do servizo, o chamamento poderá realizarse unicamente de
forma telefónica, debendo deixar constancia da causa que a xustifica e da chamada efectuada e
quen a efectúa no expediente.
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b) As persoas integrantes da listaxe resultante que, sendo convocadas para facer efectiva a
contratación, non se presentaran ou renunciaran a ela, pasarán ao último posto da listaxe, salvo
indicación expresa de que non desexan continuar nela e coa excepción das situacións recollidas
no punto 9 destas bases. A renuncia á continuidade no desempeño dun posto de traballo
realizada pola persoa contratada suporá a perda dos seus dereitos na listaxe. Cando unha das
persoas incluídas na lista fose chamada para ocupar o posto, poderase convocar a dita persoa até
sumar un período de doce meses ao rematar o período de contratación, e nese intre pasará ao
último lugar na lista. Rematada a contratación, a persoa interesada pasará a ocupar o mesmo
posto no que estivera na listaxe.
c) Poderá solicitarse a suspensión de chamamentos, sen penalización, nos supostos recollidos no
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punto noveno das bases.
d) No caso de manifestar a súa disposición, requirirase á persoa aspirante para que tome
posesión/asine o contrato no prazo que se sinale e deberá achegar, con carácter previo, a
documentación acreditativa dos requisitos e méritos contidos nestas bases. No caso de que a
persoa aspirante non reunise os requisitos necesarios para a contratación poderá ser substituída
pola seguinte da listaxe ata a finalización do que reste do programa de contratación, de ser o
caso, situación que tamén poderá suceder no caso de ser necesario cubrir algunha praza por
razóns de baixa, enfermidade etc., utilizando para iso a modalidade de contratación laboral
apropiada para cada suposto.

Asinado en Rianxo por medios electrónicos polo alcalde, Adolfo Muíños Sánchez, do que eu,
Mónica Pichel García, como secretaria, e para os únicos efectos de fe pública, dou fe (RD
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128/2018, do 16 de marzo).
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