
ADMINISTRATIVO PROMOCIÓN INTERNA (6 PRAZAS)

Constitución do tribunal o día 28 de xaneiro de 2013, ás 9:00 horas, na sala de Xuntas do Concello,
situada en michelena-30, baixo. 

O primeiro exercicio terá lugar o día 31 de xaneiro 2013, ás 13:00 horas, no seminario 6 do Pazo de
Congresos e exposicións.

terceiro.—Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do DNi
ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como dos medios
materiais adecuados e necesarios para a práctica dos exercicios.

Cuarto.—en cumprimento do sinalado nas Bases reguladoras, os dereitos de exame seranlles
reintegrados á petición dos interesados, aos aspirantes que fosen excluídos definitivamente da listaxe
de admitidos.

Quinto.—Contra este resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o mesmo
órgano que a ditou, no prazo dun mes o partir do día seguinte ao desta resolución (artigos 107 e 117 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, modificada pola Lei 4/99 de 13 de xaneiro) ou ben recurso contencioso-
administrativo perante o Xulgado Contencioso Administrativo de Pontevedra, de conformidade co artigo
46 da Lei 29/98, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contenciosa-Administrativa).

Así o ordena e dispón o concelleiro de goberno responsable da Área de réxime interior e Persoal no
exercicio das súas atribucións delegadas, en Pontevedra a sete de xaneiro de dous mil trece, ante o
secretario da Administración municipal, que DA fe da precedente resolución.”

Pontevedra, 8 de xaneiro de 2013.—O Concelleiro de Goberno responsable da Área de réxime
interior e Persoal, Vicente García Legísima. 2013000175

e e e

AS NEVES

e D i C t O

Polo Pleno Corporativo, en sesión de 26 de novembro de 2012, acordouse a aprobación inicial da
relación de postos de traballo do Concello das Neves, polo que, en cumprimento do establecido nos
artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de réxime Local, e no artigo 56 do
real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local, se expón ao público durante o prazo de trinta días para que
poidan presentarse reclamacións ou suxestións, que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse
reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen
necesidade de acordo expreso polo Pleno. 

As Neves, 13 de decembro de 2012.—O Alcalde-Presidente, raúl emilio Castro rodríguez.

2012011998
e e e

PONTEAREAS

A N U N C i O

Ao non producirse reclamacións contra a aprobación inicial da Ordenanza fiscal reguladora da taxa
por servizos de casas de ducha, piscinas, instalacións deportivas e outros servizos análogos, consistente
na modificación do anexo 1º tarifas a consecuencia da revisión ordinaria de prezos e da subida do
iVe,aprobado pola Corporación municipal en sesión plenaria do 16 de outubro de 2.012 queda elevado
o acordo a definitivo ,cuios téxtos íntegros son os seguintes:
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“ A N e X O

PRIMEIRO .TARIFA. 
Taxas nas instalacións deportivas da Piscina, Pavillón e Pista anexa.     

-Contra a presente disposición xeral os interesados poderán interpor recurso contencioso-
administrativo no prazo de dos meses contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio
no Boletin Oficial da Provincia ante a sala do Contencioso-Administrativo do tribunal superior de
Justicia de Galicia.

Ponteareas,18 de decembro de 2012.—O Alcalde, salvador González solla. 2012000048
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