RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 263/2009, DO 12 DE MAIO .

Mediante Resolución de Alcaldía nº 121/2009 de 11 de marzo,
aprobáronse as bases reguladoras do proceso selectivo para a contratación
laboral dunha persoa que desempeñe as tarefas de técnico/a en normalización
lingüistica no Concello de Cabana de Bergantiños.
Publicada a lista provisional de admitidos e excluídos mediante
Resolución de Alcaldía nº 235/2009 do 27 de abril e transcorrido o prazo de 5
días hábiles contados dende o día seguinte a publicación no Taboleiro de
Anuncios do Concello e na páxina web municipal tal como establecían as
bases, para que os aspirantes excluídos así como os omitidos, puideran
subsanalos defectos que motivaran a súa exclusión ou a súa omisión na
relación de admitidos e excluídos provisional.
Observado que durante o prazo de subsanación da documentación
ningunha persoa aspirante a praza presentou a documentación requirida
para xustificar o seu dereito a ser incluída na relación de admitidos definitiva.
En virturde da competencia que me atribúe o artigo 21.1.g) e h) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local, RESOLVO:

PRIMEIRO: Elevar a definitiva a lista de admitidos e excluídos no
procedemento de selección dunha persoa que desempeñe as tarefas de
técnico/a en normalización lingüistica por ter presentado tódala documentación
esixida nas bases de selección:

ADMITIDOS:
APELIDOS E NOME
ALVAREZ MANEIRO GEMMA
BEA SAMPEDRO ANXO
CORRAL SANCHEZ BEATRIZ
GOMEZ ESTEVEZ GABRIEL
SUÁREZ PAZOS MARÍA LORENA
TOMÉ FREIRE ISABEL
VARELA VARELA XOSÉ MANUEL

DNI
36.118.633P
36.113.024B
79.320.796Y
36.153.727G
32.830.513Z
44.820.631W
32.803.664Y

EXCLUÍDOS:
- Otero Fernández Vanesa
- Otero Montero Anxo Manuel
- Pereiro Felipez Mª del Carmen
- Rodríguez Fraga Mercedes
- Vila Lage Yolanda
SEGUNDO:Modificar a composición do tribunal de tal xeito que onde di "
Secretaria: Dª Cristina Castro Fuentes (Secretaria do Concello) ou funcionario
en quen delegue" pase a poñer "Secretario: D. Federico M. Suárez Cancelo (
Secretario do Concello) ou funcionario en quen delegue"
TERCEIRO:O considerarse un acto de trámite cualificado, si se desexa
impugnar a presente resolución, procede interpoñer recurso contenciosoadministrativo ante o xulgado no prazo de dous meses a contar a partir do día
da súa notificación ou publicación.
Alternativamente, e de xeito potestativo, se pode interpoñer recurso de
reposición ante o mesmo órgano que ditou a presente resolución, no prazo de
un mes a contar a partir da súa notificación ou publicación.
Mandao e asinao o Alcalde-Presidente don José Muíño Domínguez na
Casa do Concello de Cabana de Bergantiños, o 12 de maio de dous mil nove,
diante de min, o Secretario, que dou fe e certifico.
O Alcalde,
O Secretario

Asdo.: Jose Muíño Domínguez

Asdo.: Federico M. Suárez Cancelo

