RESOLUCIÓN DA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR NA
CORUÑA, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS
ASPIRANTES ADMITIDAS AO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO AO PERMISO
DE EXPLOTACIÓN NA MODALIDADE DE PERCEBE A PÉ, PARA O EXERCICIO DA
ACTIVIDADE EXTRACTIVA NA CONFRARÍA DE PESCADORES DE O PINDO.
De conformidade co establecido na base 2. do anexo A da resolución de 29 de xuño
de 2022 pola que se convocou o proceso selectivo para o acceso ao permiso de
explotación na modalidade de percebe a pé para o exercicio da actividade extractiva
no ámbito da confraría de pescadores de O Pindo, esta xefatura territorial,
RESOLVE:
1.

Facer público a listaxe provisional das persoas aspirantes admitidas ao proceso
selectivo para o acceso ao permiso de explotación na modalidade de percebe a
pé para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría de pescadores
de O Pindo.

2.

A resolución do 29 de xuño de 2022 convocou proceso selectivo para a cobertura
de sete (7) prazas na modalidade de percebe a pé para o exercicio da actividade
extractiva na confraría de pescadores de O Pindo. A presentación e admisión de
unha (1) persoa aspirante ao proceso convocado, número inferior a de prazas
ofertadas, non fai necesario establecer unha orde de prelación e por tanto
proceder á baremación para puntuar a cada un deles.

3. Facer público a listaxe definitiva das persoas excluídas ao proceso selectivo, así
como as causas da súa exclusión.
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As persoas excluídas poderán presentar contra esta resolución, que non pon fin á vía
administrativa, un recurso de alzada ante a Conselleira do Mar no prazo dun (1) mes
a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, de acordo co
establecido nos artigos 30, 121 e 122 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
A presente resolución publicarase no taboleiro de anuncios da xefatura territorial da
Coruña e na páxina web http://mar.xunta.gal/. A resolución tamén se exporá, con
carácter informativo, no taboleiro de anuncios da xefatura comarcal da Consellería
do Mar en Ribeira e da confraría de pescadores de O Pindo.
A xefa territorial
María José Cancelo Baquero
Xefatura Territorial da Coruña
Rúa Ramón y Cajal, 2 5º andar (Casa do Mar)
15006 A Coruña
Tel.: 981 182 000
xefaturaterritorial.mar.coruna@xunta.gal

I.- O PINDO.- RELACIÓN PERSOAS ADMITIDAS NO PROCESO PARA OBTER O PERMISO DE EXPLOTACIÓN DE PERCEBE A PÉ
LISTA PROVISIONAL

Nota: ocúltase parcialmente o número de DNI en aplicación das garantías de protección da súa divulgación, seguindo o establecido pola Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de
Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais en relación á identificación dos interesados nas notificacións por medio de anuncios e publicacións de actos
administrativos, así como a orientación para a súa aplicación da Axencia Española de Protección de Datos.

1º APELIDO

2º APELIDO

NOME

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DOMINGO

DNI

PUNTOS

1

2A

2B

3A

3B

3C

4

***0088**
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*Posto que existe un (1) aspirante admitido ao proceso selectivo, que supón un número inferior ao de prazas convocadas, non é preciso realizar a

baremación nin establecer unha orde de prelación. A orde coa que se amosa o presente listado é alfabética polo primeiro apelido e non determina
prioridade a ningún efecto.
3.-EXPERIENCIA PROFESIONAL NA EXTRACCIÓN DE RECURSOS MARIÑOS:
Os epígrafes de cada columna son:
3A PERMEX A PÉ DE RECURSOS ESPECÍFICOS: Nos 2 anteriores á
PUNTOS acadados en total.
convocatoria, salvo perda por sanción ou incumprimento dos requisitos do
1.-PARO: tempo transcorrido como desempregado/a, sempre que na
plan, 1 punto por ano completo.
actualidade sexa demandante de emprego, non en mellora de emprego: 0,25
3B PERMEX A PÉ DE MARISQUEO XERAL: Nos 2 anteriores á convocatoria,
puntos/mes durante un máximo de 1 ano inmediatamente anterior á
salvo perda por sanción ou incumprimento dos requisitos do plan, 0,5 puntos
convocatoria (puntuación máxima 3 puntos).
por ano completo
2.-FORMACIÓN:
3C ENROLES: tempo enrolado como percebeiro/a (con acreditación) ou
2A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN (cursos, seminarios e xornadas ou
mergullador/a en embarcacións que contan coa modalidade no seu permiso
asimiladas):
de explotación nos 2 anos anteriores á convocatoria. 0,04 puntos por mes
Valoración das actividades que foron recoñecidas como mérito para acceder
completo sempre que a actividade rexistrase actividade pesqueira e vendas
ao permiso de marisqueo a pé e que figuran inscritas no catálogo de
para esa modalidade.
actividades formativas anexado á Resolución do 29 de xuño de 2022 da xefa
A suma de puntos do apartado de experiencia profesional non superará
territorial da consellería do Mar na Coruña pola que se convoca o proceso
os 2 puntos máximo.
selectivo.
2B TITULACIÓN ACADÉMICA: Graduado en ESO ou equivalente: 0,15 puntos;
4. PADRÓN: Por estar empadroado nun concello do ámbito da confraría ou
Bacharel ou equivalente: 0,25 puntos; Diplomado universitario ou equivalente:
entidade titular do plan de explotación en que está prevista a incorporación,
0,35 puntos e Licenciado universitario ou equivalente: 0,5 punto. Ás persoas
durante un mínimo de 1 ano anterior á convocatoria: 2 puntos.
que posúan a titulación de técnico superior en produción acuícola ou técnico
en Operacións de Cultivo Acuícola impartidas no IGAFA, engadiráselles 1
punto.
A suma de puntos do apartado de formación non superará os 3 puntos
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II.- O PINDO.- RELACIÓN DE PERSOAS EXCLUÍDAS DO PROCEDEMENTO
1º APELIDO
TRIGO

2º APELIDO
TRILLO

NOME
MARTÍN

Xefatura Territorial da Coruña
Rúa Ramón y Cajal, 2 5º andar (Casa do Mar)
15006 A Coruña
Tel.: 981 182 000
xefaturaterritorial.mar.coruna@xunta.gal

DNI
***0583**

CAUSAS DE LA EXCLUSIÓN
Incumprir o punto 1.2.a) do Anexo A das Bases da convocatoria por non
estar empadroado nun concello do litoral de Galicia.

