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Exp. 2022/G003/000950

RESOLUCIÓN
ASUNTO: BOLSA ARQUITECTO TÉCNICO INTERINO E EXTINCIÓN DA ANTERIOR POR
INOPERATIVIDADE (RENUNCIA TODOS OS CANDIDATOS). LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS
EXPEDIENTE DECRETO: 2022/G003/000950
ANTECEDENTES:
Visto a seguinte documentación do expediente 2022/E001/000011:
-

Resolución da Alcaldía 7402022 de data 02/08/2022, pola que se aproban as Bases
reguladoras do procedemento selección polo sistema de concurso oposición, para arquitecto/a
técnico/a (funcionario/a interino/a) e posterior formación dunha bolsa de traballo.

-

Informe do rexistro municipal de data 25/08/2022

-

Acta do tribunal selectivo de data 02/09/2022

No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Elevar a definitiva a lista provisional de admitidos que figura a continuación.
DNI
78792229W
35479713M
53300626N
53484306Z
79325760W
33552651K

CVD: Hx6oVGKT50pN6HZVhlPc
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

71528765F
79312052W
43107558S
32769869K
79328227P

SEGUNDO: Convocar aos membros do Tribunal, o día 22 de setembro ás 09:30 h para a valoración
de méritos da fase de Concurso.
Convorcar aos candidatos/as admitidos/as e aos membros do Tribunal para a realización
do primeiro exercicio (proba práctica de coñecementos) da fase de oposición o día 23 de
setembro ás 09:30 horas, no 3º andar da Casa de Cultura de Cee (Paseo Alcalde Pepe Sánchez,
9).

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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TERCEIRO: Que a presente resolución se expoña no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e no
taboleiro de anuncios da sede electrónica municpal para xeral coñecemento dos interesados e se dea
contra ao Pleno na primeira sesión ordinaria que realice.
Notificarlle a presente resolución aos interesados, con indicación expresa dos recursos a interpor, e
darlle conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión ordinaria que realice.
En CEE, na data da sinatura electrónica.
A alcaldesa, Margarita Lamela Louzán
A secretaria, Rocío Hermida Cancela

CVD: Hx6oVGKT50pN6HZVhlPc
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

[Documento asinado electrónicamente]
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