Expediente núm.: 84/2022
Resolución con número e data establecidos á marxe
Procedemento: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos

Finalizado o prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso de selección de tres peóns de
servizos varios, subvencionados pola Deputación Provincial da Coruña ao abeiro da convocatoria do “Programa
de axudas á contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais nos concellos da provincia
da Coruña (línea 1,1 PEL-CONCELLOS 2022)”.
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:

PEÓN DE SERVIZOS VARIOS. PEL 2022
ADMITIDOS/AS
Carreira Quiñoy, Jorge

3*7*0*3**

Iglesias Vázquez, Javier

4*8*1*8**

Peón Pérez, Luis

3*4*8*6**

Seoane Veiga, José

7*7*3*0**

Sobrado López. M.ª Isabel

4*0*0*2**

SEGUNDO. Elevar a definitiva a lista provisional de admitidos/as no proceso selectivo ao non existir
excluídos/as.

Número: 2022-0075 Data: 21/03/2022

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

DECRETO

TERCEIRO. Convocar aos membros do Tribunal para o día 25 de marzo ás 11:30 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 para a realización da probas práctica (fase
oposición) na Casa Consistorial do Concello de Santiso, o día 25 de marzo ás 12:00 horas.
QUINTO. Publicar a presente Resolución na páxina web e no Taboleiro de Edictos do Concello, para os efectos
oportunos.
SEXTO. 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
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MANUEL ADAN LOPEZ (1 para 1)
Alcalde
Data de Sinatura: 21/03/2022
HASH: 28827515673879d1571f6cef9dad439a

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E
EXCLUÍDOS. PEL 2022.

que ditou o acto orixinario impugnado, segundo o disposto no artigo 14 Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora
de la Xurisdicción 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 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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DECRETO

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

