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DECRETO APROBACIÓN LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

E EXCLUÍDOS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL DUN/HA ASESOR/A 

XURÍDICO PARA O CIM. 

 

En Barbadás, o 01 de decembro de dous mil vinte, ás 17:00horas, reúnese o Tribunal cualificador 

composto por D. Ángeles Cantón Álvarez, en calidade de Presidenta, D. Berta Mª Gómez Guede 

en calidade de Secretaria, e como vogais D. María Aurea Pacho Blanco, e D. María Lourdes 

Pérez Vázquez, para elaborar a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos. 

Unha vez vistos os expedientes tramitados para a creación da plaza dun/ha asesor/a xurídico para 

o Cim do Concello de Barbadás,  segundo as bases aprobadas por resolución de alcaldía o 12 de 

novembro de 2020, e publicadas na páxina web do Concello, e no taboleiro de anuncios deste 

Concello, a proposta do tribunal avaliador é a seguinte. 

En virtude das facultades conferidas a esta Alcaldía pola lexislación vixente 

1- Aprobación das listas de admitidos e excluídos, na seguinte forma: 

 

LISTADO DE ADMITIDOS 

 
- JOSE MANUEL FERNÁNDEZ SOTO 

 

 

LISTA DE EXCLUÍDOS 

- ALICIA RAMOS ÁLVAREZ- Excluída por non acreditar experiencia en Igualdade de 

Xénero, requisito esixido no apartado 5H, das bases reguladoras do procedemento. 

 

- IRIA LOIS GÓMEZ- Excluída por non reunir formación en temas relacionados coa 

Igualdade de oportunidades por razón de xénero, a formación deberíase acreditar con cursos 

de 200 horas de actividades formativas relacionadas coa igualdade, segundo o punto 5G, das 

bases reguladoras do procedemento. 
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Os/as aspirantes excluídos e omitidos disporán dun prazo de TRES días hábiles, contados a partir 

do seguinte ó da publicación desta resolución, para enmendar o defecto que motivase a 

exclusión. 

Mándao e asínao o Sr. alcalde, en Barbadás un  de decembro de dous mil vinte, do que 

eu como secretario dou fe.  

 

ASINADO DIXITALMENTE A MARXE 


