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JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, con DNI nº 33.304.022-E, Presidente do Consello de 
Administración da Sociedade Municipal do Excmo. Concello de Viveiro, Aparcamientos A 
Mariña S.L.,  

Á vista da convocatoria e bases reguladoras cos seus anexos aprobadas polo Consello de 

Administración da empresa Aparcamientos A Mariña S. L., celebrado en Viveiro o día 12 de 
marzo de 2021, no que se acordou a aprobación das bases para cubrir temporalmente por 
vacante a praza de encargado/a, e a convocatoria de dito proceso, na empresa 
Aparcamientos A Mariña S. L. (centro especial de emprego de galicia 47- GZ), publicada no 
BOP de Lugo Nº 104, de 10 de maio de 2021. 

Vista a base xeral 7 que sinala “(…) A designación dos membros do Tribunal farase polo/-a Presidente/a da empresa 
de Aparcamientos A Mariña SL. e será publicada no taboleiro de anuncios, na páxina web e no taboleiro de anuncios dixital para 

xeral coñecemento e para que os/as aspirantes poidan formular recusación...” 
 
Tendo en conta o acordo adoptado polo Consello de Administración de Aparcamientos A 
Mariña S.L. na data 26 de maio de 2020. 
 
Vista a base xeral 7.1, que sinala “(...) A designación dos membros do Tribunal farase polo/-a 

Presidente/a da empresa de Aparcamientos A Mariña SL. e será publicada no taboleiro de anuncios, na 
páxina web e no taboleiro de anuncios dixital para xeral coñecemento e para que os/as aspirantes 
poidan formular recusación...” 
 
Vista a base xeral 8.1, que sinala “(…) Lista provisional.- Rematado o prazo de presentación de 

solicitudes, e nomeado e constituido o Tribunal, procederase por este á comprobación das instancias 
presentadas realizando proposta de lista provisional de admitidss e excluídos, que será aprobada polo 
Presidencia da empresa de Aparcamientos A Mariña SL. Esta Resolución ditarase no prazo máximo de 10 
días. 
A lista provisional de persoas admitidas e excluídos publicarase no taboleiro de anuncios do Concello, na 
web municipal, e no taboleiro de anuncios dixital. 
Nesta lista figurarán os apelidos e nome das persoas aspirantes e se están exentos ou non da realización 
da proba de coñecemento da lingua galega. No caso dos/das aspirantes excluídos/as especificarase o 
motivo de exclusión...” 
  
 

RESOLVO: 
 
 

PRIMEIRO.- Aprobar a seguinte lista provisional de admitidos/as e excluídos/as: 
 
 
 

A) ADMITIDOS/AS: 
 

Nº
  Apelidos e Nome Proba de Galego 

1 ARIAS RIAL, JOSE CAMILO 

Prazo de 10 días 

hábiles para 

subsanación segundo 

punto 6 e) bases. 
xerais 

2 COSTA RAMOS, DIEGO EXENTO 

3 DÍAZ FERNÁNDEZ, JOAQUIN MANUEL EXENTO 

4 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SEGUNDO EXENTO 

5 LÓPEZ ALVARIÑO, GERARDO EXENTO 

6 PÉREZ SÁNCHEZ, RUBEN EXENTO 
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7 SALGUEIRO LEGAZPI, JOSE MANUEL EXENTO 

8 VÁZQUEZ PÉREZ, TOMAS ANGEL EXENTO 

 
B) EXCLUÍDOS: 

 
 

Nº  Apelidos e Nome Proba de Galego Motivo de exclusión 
1 LOPES TEIXEIRA, PAULO 

JORGE 
NON EXENTO 

(Documentación 
non cotexada. 

Pode  ser obxecto 
de subsanación) 

Non acredita, xunto coa documentación 
presentada, estar en posesión da 
Titulación esixida (Base Xeral pto. 5 b): 

“(…)a documentación acreditativa de 
estar en condicións de obtelo, 

achegando neste caso, certificación 
académica de que se realizaron todos 
os estudos para a sua obtención 
xunto co recibo acreditativo de ter 
efectuado o pago correspondente dos 
dereitos de expedición...”. 
 

 
O prazo de presentación de alegacións á lista provisional será de 10 días hábiles a contar 
dende a publicación da presente resolución no Taboleiro de Anuncios dixital e na web do 
Concello, no referido prazo de 10 días poderase proceder á subsanación dos requisitos e 

documentación que sexan subsanables segundo o establecido nas bases. 
 
De non existir alegacións á lista provisional, ou se as alegacións non foran suficientes para a 
súa consideración, entenderase definitiva sen necesidade de nova publicación. 
 
SEGUNDO.- Vista a deficiencia na presentación de documentación obxecto de valoración, 

presentada por varios aspirantes, no que se refire aos méritos a valorar, aportando copia 
simple, en virtude do disposto no punto 5 das Bases Xerais, e tendo en conta que se require 
a aportación de copia cotexada ou copia auténtica, resultando posible a súa subsanación, 
requírese aos seguintes aspirantes para que subsanen  os méritos aportados mediante a 
copia auténtica ou cotexada, no prazo de dez días hábiles. 
 

Apelidos e nome Subsanación 

LÓPEZ ALVARIÑO, GERARDO Prazo de 10 días hábiles para subsanación de 
méritos aportados (copia cotexada ou auténtica) 

LOPES TEIXEIRA, PAULO JORGE Prazo de 10 días hábiles para subsanación de 
méritos aportados (copia cotexada ou auténtica) 
que serán valorados no suposto de que se presente 
no prazo establecido a documentación necesaria 
para poder ser admitido, posto que figura nesta 
lista provisional como excluido.  

DÍAZ FERNÁNDEZ, JOAQUÍN MANUEL Prazo de 10 días hábiles para subsanación de 
méritos aportados (copia cotexada ou auténtica) 

 

Advirtese que a non subsanación dos méritos aportados sen cumprir cos requisitos 

previstos nas bases determinará que os mesmos non sexan obxecto de valoración. 
 

Asínoo en Viveiro, á data que consta á marxe. 

Jesús Fernández Fernández 
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(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE) 
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