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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL

CAMBRE

Anuncio da lista definitiva de admitidos/excluídos e designación dos membros da comisión de valoración no concurso para a provisión do 

posto de coordinador de protección civil

ANUNCIO

Rematado o prazo de presentaren reclamacións ou observacións á lista provisional de admitidos e excluídos ao concur-
so para a provisión do posto de coordinador de protección civil vacante no Concello de Cambre publicada no Boletín Oficial 
da Provincia nº 48 do 11 de marzo de 2019, concurso convocado mediante anuncios publicados no Boletín Oficial do Esta-
do nº 19 de data 22 de xaneiro de 2019, no Diario Oficial de Galicia nº 248 de data 31 de decembro de 2018 e no Boletín 
Oficial da Provincia nº 146 de data 2 de agosto de 2018, sen que se houbesen presentado reclamacións ou observacións á 
mesma e de conformidade coas Bases cuarta das que rexen esta convocatoria que exixe que o mesmo órgano que aprobou 
a lista provisional aprobará a lista definitiva e sexta que determina que a designación nominal dos membros da comisión 
de valoración será realizada a través da mesma resolución que aprobe a lista definitiva de admitidos e excluídos, e visto o 
informe emitido polo xefe da Área de Urbanismo e Réxime Interior o 29 de xuño de 2021, pola concelleira delegada da Área 
de Economía, Facenda e Recursos Humanos se dita Resolución número 1070/2021 de data 29/06/2021 que RESOLVE:

1º.-) Aprobar a lista definitiva de admitidos/excluídos ao concurso para a provisión do posto de traballo de coordinador 
de protección civil:

a) Lista definitiva de admitidos:

Nº 1º Apelido 2º Apelido Nome

1 BUGALLO DEL PUERTO IVÁN

2 LÓPEZ BARBERO DAVID MARCOS

3 FRAMIL PÉREZ JULIO RAFAEL

4 VARELA SOUTO MANUEL JOSÉ

b) Lista definitiva de excluídos:

Nº 1º Apelido 2º Apelido Nome Motivo

1 FACAL FUENTES DESIREÉ non é funcionaria de carreira

2º.-) Designar como membros da comisión de valoración do concurso para a provisión do posto de traballo de coordi-
nador de protección civil aos seguintes funcionarios:

Presidente: Francisco Javier Ulloa Arias, interventor do Concello de Cambre.

Presidenta suplente: María Gema Vázquez López, Interventora no Concello de Abegondo.

Secretaria: María Luisa de la Red Ampudia, secretaria xeral do Concello de Cambre.

Secretaria suplente: Sonia Machín Herranz, axente de desenvolvemento local do Concello de Cambre.

Vogais:

1º Vogal: Victor Manuel Sánchez Rivas, sarxento de Bombeiros de A Coruña.

2º Vogal: Sergio López Naya, oficial da Policía Local de Culleredo.

3º Vogal: Fernando Garrido Negreira, técnico de administración xeral, en representación da Xunta de Persoal do Conce-
llo de Cambre.
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Vogais suplentes:

1º Vogal suplente: Juan Carlos López Díaz, sarxento de Bombeiros de A Coruña.

2º Vogal suplente: Fernando Vázquez Gil, axente da Policía Local de Culleredo.

3º Vogal suplente: José Luis Martínez Názara, coordinador actividades culturais e educativas, en representación da 
Xunta de Persoal do Concello de Cambre.

En Cambre a 29 de xuño de 2021

A concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e Recursos Humanos

P.D. (Res. Alcaldía 13232 do 01/07/2019)

María Dolores Pan Lesta

2021/5416

Vogais suplentes:


