
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 656/2008, DO 23 DE OUTUBRO . 
 
 
Mediante Resolución de Alcaldía nº 618/2008 de 13 de outubro, aprobáronse as 
bases de selección para a contratación laboral temporal, na modalidade de “obra 
ou servicio determinado”, dunha praza de dinamizador turístico e cultural  no 
Concello de Cabana de Bergantiños. 
 
Transcorrido o prazo de 5 días hábiles a contar dende a publicación do anuncio 
da convocatoria na páxina web municipal, no taboleiro de anuncios do Concello e 
no xornal “La Voz de Galicia” tal como establecían as bases. 
 
 
Observado que tódalas instancias presentadas cumpren os requisitos de 
documentación esixidos na base cuarta punto 2. 
 
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: Aprobar a seguinte lista de admitidos no procedemento de selección 
dunha praza de dinamizador cultural e turístico no Concello de Cabana de 
Bergantiños, por ter presentado tódala documentación esixida nas bases de 
selección: 
 
 ADMITIDOS: 
  
 ÁNGEL EIROA POSE                                   DNI         79.322.058 A 
          MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ PÉREZ       DNI         79.322.613 Y 
 
SEGUNDO: Convocar igualmente ao Tribunal de Selección para o xoves 23 de 
outubro de 2008 ás 14:30 horas na Casa do Concello, para a constitución do 
tribunal e a posterior valoración dos méritos presentados polos aspirantes. 
As 14:45 horas levarase a cabo a presentación e defensa do programa didáctico . 
 
TERCEIRO: Proceder a expoñer no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina 
web municipal a presente resolución de conformidade co previsto nas bases 
aprobadas por Resolución nº 618/ 2008 de 13 de outubro. 
 
CUARTO: Ó considerarse un acto de trámite cualificado, si se desexa impugnar a 
presente resolución, procede interpoñer recurso contencionso - administrativo 
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 dictou a presente resolución, no prazo de un mes a 
contar a partir da súa notificación ou publicación. 
  
Mandouno e asina o Sr. Alcalde-Presidente e eu, Secretaria dou fe. 
 
 
O ALCALDE                                                   A SECRETARIA 
 
 
 
 
 
José Muiño Domínguez                                 Cristina Castro Fuentes 
 
 
 
 
 


