XOSÉ REPRESAS GIRALDEZ (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 19/11/2019
HASH: e02ee9d1539c91531e2ef974ddbca85a

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Vistas as Bases e convocatoria do proceso selectivo para a constitución dunha bolsa de
emprego de persoal laboral temporal na categoría de Auxiliar Axuda no Fogar do Concello
de Ponteareas, aprobadas por Resolución da Alcaldía nº 2018-3356 de data 11/12/2018
publicada no BOP nº 4 de 07/01/2019.
Vista o acta final do Tribunal Calificador para a valoración cirrucular, ao abeiro das
mencionadas Bases, de data 5 de novembro de 2019, publicada na web e no taboleiro do
Concello de Ponteareas o 13/10/2019, rectificando o acta 2º, de data 15/05/2019, así como
a lista definitiva de puntuación.
Esta Alcaldía de conformidade coas competencias establecidas na Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,
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DECRETO

Sello de Órgano Secretaría (2 para 2)
Concello de Ponteareas
Data de Sinatura: 19/11/2019
HASH: 3fb63afa18ff0f17d40ecf62aa591233

1.- Aprobar e elevar a definitiva a listaxe coas correccións reflectidas na acta do
Tribunal de data 5 de novembro de 2019, quedando a lista final de puntuacións da
seguinte maneira:

Número: 2019-4075 Data: 19/11/2019

RESOLVE

RECURSO.- Contra esta resolución que esgota a vía administrativa, poderá interpoñer recurso
potestativo de reposición ante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes, artigos 124 Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas ou ben recurso contencioso – administrativo perante o Xulgado do Contencioso –
Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses, segundo o artigo 46 da Lei 29/98, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso – administrativa. Non obstante, tamén se
poderá interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen procedentes consonte co
Dereito.
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Xosé Represas Giráldez

