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Expediente núm. 2021/E001/000005
DECRETO DA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS,
INDUSTRIA E EMPREGO
ANTECEDENTES DE FEITO
Mediante a Resolución 42748/2020, a Presidencia da Deputación Provincial da Coruña foron
aprobadas as BASES REGULADORAS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON
COMPETITIVA, DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E OUTRAS
ENTIDADES LOCAIS PARA O FINANCIAMENTO DO PERSOAL TÉCNICO OU AXENTES
DE IGUALDADE NO ANO 2021 (FOAI/2021), publicadas no BOP núm. 225, do 31/12/2020.
Á convocatoria concorreu esta entidade local, que obtivo unha achega de 12.833,33 € para o
financiamento dun/ha axente de igualdade municipal para a dinamización e desenvolvemento de
políticas de igualdade (Resolución presidencial 2021/15006, pola que se aproba a concesión
definitiva de subvencións correspondentes ao Programa FOAI/2021, publicada no BOP núm. 72,
do 20/04/2021).
Na documentación da subvención figura a previsión dispoñer dunha persoa coa categoría de
axente de igualdade con un vínculo co concello até o 31/12/2021.
No expediente consta a Providencia de inicio do procedemento, ditada en data 27/04/2021 pola
concelleira-delegada da Área de Recursos Humanos, Industria e Emprego (no sucesivo, a
concelleira-delegada), na que se motiva a necesidade de seleccionar un ou unha Axente de
Igualdade para levar a cabo as actuacións propias do Programa e contar con unha lista de espera de
persoal desta categoría profesional.
Obra igualmente no expediente a proposta de convocatoria e bases reguladoras da mesma,
subscritas pola concelleira-delegada o 06/05/2021 e modificadas o 31/05/2021.
Os informes xurídicos do técnico de administración xeral están datados o 6 e e 25 de maio de 2021.
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No procedemento obra o informe núm. 229/2021, do 1 de xuño, da Intervención Municipal.
Mediante o Decreto núm.1004/2021, do 3 de xuño, da concelleira-delegada de Área aprobouse a
convocatoria e as súas bases, que foron obxecto de publicación no Boletín Oficial da provincia da
Coruña (BOP) núm. 107, do 09/06/2021.
O prazo de presentación de solicitudes rematou o 23/06/2021.
FUNDAMENTOS LEGAIS
A base núm. 5.6 das que rexen a convocatoria establece que, logo de rematado o prazo de
presentación de solicitudes a concelleira-delegada de Área ditará unha resolución aprobatoria da
lista provisional de persoas aspirantes ou excluídas, con indicación, de ser o caso, da causa de
exclusión, e outorgando un prazo de dez días hábiles para presentar reclamacións ou emendar
defectos. E o último inciso das ditas bases engade que, de non existir persoas excluídas, aprobarase
con carácter definitivo a lista até entón provisional, procedendo a designar o tribunal e fixar lugar,
1

CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA)
Parque Municipal s/n · CP 15320 · Telf. 981453116 · Fax 981453185 · REL 01150709 · CIF P1507100D
Ref.: MTF

día e hora de comezo do proceso selectivo.
Á vista das solicitudes presentadas e da documentación achegada, algunhas das persoas aspirantes
deben ser inicialmente excluídas.
A Alcaldía é, en principio, o órgano competente para ditar a presente resolución en virtude da
atribución conferida ao alcalde polo artigo 21.1, letras g) e h) da LRBRL. Porén, tal competencia foi
atribuída á concelleira-delegada da Área de Recursos Humanos, Industria e Emprego mediante o
Decreto núm. 993/2019, do 24 de xuño (BOP núm. 121, do 28/06/2019).
Por todo iso, a través do presente decreto, RESOLVO:
1. Aprobar a relación provisional de persoal aspirante ao proceso selectivo encamiñado á selección
dunha persoa funcionaria interina coa categoría de axente de igualdade (nomeamento interino por
programa):
a) Persoas aspirantes admitidas:

APELIDOS E NOME

DNI (cifrado)

CELGA 4 (*)

CAJIDE LABANDEIRA, PAULA

***1067**

SI

FERNÁNDEZ VENTUREIRA, NOELIA

***0320**

SI

HERNÁEZ SISTO, SABELA

***1739**

SI

PÉREZ DAVILA, AMARA

***1705**

SI

ZAS REY, IRIA ZELTIA

***7511**

SI

(*) Nesta columna reflíctese se presentaron ou non o CELGA 4 ou equivalente.
b) Persoas aspirantes excluídas:
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APELIDOS E NOME

DNI

MOTIVO

CELGA 4 (*)

ARES MACEIRAS, NOELIA

***3983**

Non cumpre requisito
mínimo formación en
igualdade (500 h)

SI

BOUZA SANMARTÍN, YÉSICA

***3624**

Non cumpre requisito
mínimo formación en
igualdade (500 h)

SI

CABALEIRO GARCÍA, ANA MARÍA

***7455**

Formación en igualdade
non homologada.

SI

DECABO QUINTELA, EVA

***9896**

A forma na que se
presentou a solicitude é
inválida: non cumpre as
bases.
Non cumpre requisito
mínimo formación en
igualdade (500 h)

SI

SISO CALVO, VANESA RUT

***0606**

Titulación non válida

SI
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2. Conceder un prazo de dez días hábiles -contados a partir do seguinte ao da publicación da
presente resolución no taboleiro de anuncios do concello (taboleiro electrónico)- para presentar
reclamacións ou emendar defectos.
O feito de figurar na relación de admitidos/as non prexulga que se lles recoñeza ás persoas
interesadas a posesión dos requisitos esixidos, de conformidade coas bases da convocatoria, polo
que, aínda no caso de se presentaren ao proceso selectivo, e mesmo superalo, se se comproba que
non posúen algún dos requisitos decaerán en todos os dereitos que puidesen derivarse da súa
participación no procedemento.
3. Publicar esta resolución no taboleiro de anuncios do concello (taboleiro electrónico), tal e como
dispoñen as bases da convocatoria, a na páxina web municipal.
As Pontes de García Rodríguez, na data da sinatura electrónica
A concelleira-delegada da Área de Recursos Humanos, Industria e Emprego
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Ana María Pena Purriños
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