CONCELLO DE SANTISO (A CORUÑA)

exp. 2019/G003/000111

RESOLUCIÓN
ASUNTO: APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA O
PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN PARA A CONTRATACIÓN
LABORAL TEMPORAL DUN ALBANEL E TRES PEÓNS SUBVENCIONADOS POLA
DEPUTACIÓN DA CORUÑA (PEL 2019)
EXPEDIENTE:2019/G003/000111

ANTECEDENTES:
Finalizado o prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso de selección dun albanel e
tres peóns de servizos varios, subvencionados pola Deputación Provincial da Coruña ao abeiro da
convocatoria do “programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos
municipais dos Concellos de menos de 20.000 habitantes anualidade 2019” e publicada o 6 de Febreiro
de 2019.
De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de
Alcaldía de data 8 de abril de 2019, e en virtude do artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases
do Réxime Local, e demais normativa sobre réxime local en materia de persoal,

No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:

ALBANEL. PEL 2019.
ADMITIDOS
CVD: ZJ4swr9HNhK8rkb6w1XB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FIRMADO POR Manuel Adán López
(FECHA: 24/04/2019 11:23:00)
Decreto Nº: 109/2019 - Fecha de decreto: 24/04/2019
Versión imprimible

PRIMEIRO. Aproba-la seguinte lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

76570248M
47360508N
22749800V
78783804H

PEÓN DE SERVIZOS VARIOS. PEL 2019.
ADMITIDOS/AS
X5453511G
32448960P
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)
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44832183P
22749800V
78783804H
76570248M
44090222G
47360508N

SEGUNDO. Elevar a definitiva a lista provisional de admitidos/as no proceso selectivo ao non existir
excluídos/as.
TERCEIRO. Convocar aos membros do Tribunal para o día 26 de abril de 2019 ás 9:00 horas, na Casa
Consistorial do Concello de Santiso, para tratar a seguinte orde do día:
1.- Constitución do Tribunal de selección.
2.- Valoración dos méritos.
CUARTO. Convocar aos membros do Tribunal e ós aspirantes ó posto de Albanel para a realización da
proba práctica (fase oposición) para o venres día 26 de abril ás 9:30 horas na Casa Consistorial do
Concello de Santiso.

SEXTO. Publicar a presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello, para os efectos
oportunos.
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QUINTO. Convocar aos membros do Tribunal e ós aspirantes ó posto de peón de servizos varios para a
realización da proba práctica (fase oposición) para venres día 26 de abril ás 10.00 horas na Casa
Consistorial do Concello de Santiso.

SÉPTIMO. Contra a presente Resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpoñer
alternativamente ou recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes para contar desde o día
seguinte ao da publicación, ante o Alcalde deste Concello de Santiso, de conformidade cos artigos 123 e
124 de Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da
Coruña ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio (a elección entenderase limitada á
circunscrición do Tribunal Superior de Xustiza en que teña a súa sede o órgano que ditou o acto
orixinario impugnado, segundo o disposto no artigo 14 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa), no prazo de dous meses, a contar desde o día seguinte ao da
recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da
Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se se optase por interpoñer o recurso de reposición potestativo
non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida interpoñerse calquera
outro recurso que puidese estimar máis conveniente aos seus dereitos.
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En Santiso, o asina o Sr. Alcalde na data que figura á marxe;
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