Resolución
XESTIÓN DE PERSOAL

Resolución nº. 2021/6266

EXPEDIENTE:
PROCEDEMENTO:

2021/00032437L
Procesos de selección de persoal

Rematado o prazo de presentación de solicitudes co obxecto elaboración de listas de
reserva (de agarda) e posterior nomeamento de persoal funcionario interino, de ser o
caso, para a provisión de prazas de operario albanel, subgrupo C2 de clasificación
(anuncio na prensa local do 30 de maio de 2021)

Tendo en conta as competencias sinaladas na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora
das bases do réxime local; os decretos de Alcaldía de 17 e 21 de xuño de 2019 polos
que se nomean as Concellarías delegadas e o acordo da Xunta de Goberno local de
24 de xuño de 2019 de delegación de competencias, RESOLVO:
Aprobar a seguinte lista provisional de persoas solicitantes admitidas e excluídas no
proceso selectivo, concedendo un prazo de tres días hábiles, a contar desde o día
seguinte ao da publicación da presente resolución no taboleiro de edictos do Concello
e na páxina web, para a subsanación dos erros que procedan. Transcorrido o citado
prazo, ditarase resolución definitiva, que levará implícita a estimación ou
desestimación das solicitudes de enmenda, e que se publicará igualmente no taboleiro
de edictos do Concello e na páxina web.
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ADMITIDOS
BARREIRO MIRANDA, DAVID
CASARES CANLE, GUILLERMO
COSTA ARNEJO, JOSÉ LUIS
GARCÍA MIRAMONTES, SANTIAGO
LIMES PIÑEIRO, JOSÉ CARLOS
MUNÍN OTERO, ANGEL
PENIDO CAJUSO, JOSÉ CARLOS
VILLAVERDE VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO

EXCLUÍDOS
LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ RAMÓN (1,2)
(1) Non achega titulación
(2) Non achega DNI
O que se publica para xeral coñecemento.
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