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Notificación aprobación relación provisional admitidos e excluidos

Con data de 21/02/2020 a concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e Patrimonio, Recursos
Humanos, Emprego, Promoción Económica, Turismo, Estatística e Edusi deste Concello adoptou
unha resolución que transcrita di como segue:
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“Examinado o informe proposta elaborado polo Servizo de Recursos Humanos con data 21/02/2020
e que literalmente transcrito di:
“O día 17/02/2020 rematou o prazo dos 5 días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación
do anuncio no BOP n.º 27 de 10/02/2020, para a presentación de solicitudes para participar no
proceso de selección para o nomeamento, mediante comisiñon de servizos, dun/dunha funcionario/a
interino/a, Grupo A, subgrupo A1/A2, Escala de Administración Xeral/ Especial, denominación
XEFE/A SECCIÓN FACENDA E PATRIMONIO e, revisadas tódalas solicitudes que se presentaron
proponse:
Primeira.- Aprobar a relación provisional de persoas admitidas e excluídas, que é a seguinte:
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS
APELIDOS E NOME

DNI

CASAL FRAGA, MARÍA DEL CARMEN

****1768H

SEIJO ASOREY, JUAN MARÍA

****1421G

RELACIÓN PROVISIONAL DE EXCLUÍDOS/AS
APELIDOS E NOME

IGLESIAS PREGO MARÍA MÓNICA

DNI

MOTIVO

Non cumple os requisitos do posto según a
****8707F RPT do Concello de Ferrol

Segunda.- Conceder ás persoas excluídas un prazo de 3 días hábiles a contar dende o día seguinte
ao da publicación do anuncio no taboleiro de Edictos e na páxina WEB municipal, para o obxecto de
subsanar, de ser posible, a causa de exclusión requerida. No caso de que non procederan a antedita
subsanación, quedarán excluídas definitivamente da presente convocatoria.
Terceira.- Designar como membros integrantes da comisión avaliadora que procederá á selección final da
persoa aspirante para o fin de efectuar o nomeamento as persoas que de seguido se citan:

Presidenta: Paula Castro Mazorra, tesoureira do Concello de Ferrol
Secretario: Leopoldo Moure García, secretario xeral do Concello de Ferrol
Vogal: María Jesús Vila Bocija, recadadora do Concello de Ferrol
Vogal: María Milagros López Alvárez
Cuarto.- A Comisión avaliadora reunirase o vindeiro día 2 de marzo para proceder á baremación dos méritos
presentados.

Non obstante, vostede resolverá.“
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Examinada a documentación que o acompaña,
Decreto.- Vista a proposta apróboa nos seus propios temos.”
Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderá interpoñer o recurso potestativo de
reposición perante o órgano que a dictou dentro do prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao
da súa notificación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, de procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Todo isto, sen
prexuízo da posibilidade de interpoñer directamente o recurso contencioso administrativo ante o
Xulgado do contencioso administrativo, dentro do prazo de dous meses contados a partir do día
seguinte ao da notificación desta resolución e na forma prevista no artigo 45 da Lei 29/1988, do 13 de
xullo, reguladora da Xurisdicción contencioso administrativa (BOE 14/07/1998).
O secretario xeral
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