RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

JOSE RAMON ROMERO GARCIA (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 30/04/2022
HASH: 9c949fc485d670a9ba1194fbfe839890

EXPEDIENTE: 983/2022
ASUNTO: LISTAXE DE CONTRATACIÓN PEÓNS SERVIZOS VARIOS (PEL 2022)

Na Providencia de Alcaldía de 16/02/2021 acordouse iniciar o oportuno expediente conducente á
confección dunha listaxe para a contratación laboral temporal de peóns de servizos varios coas
especificacións da convocatoria relativa a programas de integración laboral.
Por Resolución de Alcaldía de data 18/03/2022 e número 2022-0299 aprobáronse as bases
reguladoras do proceso selectivo para a confección dunha listaxe de contratación para a cobertura
laboral temporal de prazas de peóns de servizos varios, publicadas no BOP da Coruña número 58 de
data 25/03/2022.
O 27/04/2022 o tribunal cualificador designado para a realización deste proceso selectivo propuxo a
esta alcaldía unha listaxe coas 20 persoas candidatas para a configuración da listaxe de contratación.

Unha vez iniciado o procedemento dos chamamentos e revisada a documentación dos candidatos
seleccionados, foi comprobado que D. Miguel A. Cebreiro García non cumpre o requisito de estar en
situación de desemprego especificado no punto 6º G das bases da selección e especificado nas
bases da convocatoria da subvención, publicadas no BOP núm. 18 do 27 de xaneiro de 2022, polo
que procede a súa
O artigo 21.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do réxime local, modificada pola
Lei 11/1999, do 21 de abril, atribúe á Alcaldía-Presidencia a xefatura superior de todo o persoal ó
servizo da administración local, competencia que inclúe o seu nomeamento e contratación.

DECRETO

RESOLVO:
Primeiro.- Modificar a resolución de data 28/12/2022 e ratifica-la proposta efectuada polo tribunal
calificador citado ca modificación anteriormente mencionada aprobando a seguinte listaxe de
contratación para a cobertura temporal de prazas de peóns de servizos varios (programas de
integración laboral 2022) ca exclusión do candidato D. Miguel A. Cebreiro García e ca inclusión no
posto número 20 da candidata Dª Laura Pérez Delgado de conformidade ca orde de prelación que
consta na acta do tribunal calificador de data 27/04/2022:

Nº

NOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AMADOR PEREZ ABUIN
FRANCISCO COMOJO RAÑÓ
BERNARDINO HERMO SEGADE
MANUEL LAIÑO LAIÑO
MAURICIO PLACES VIDAL
LUIS DIESTE SUAREZ
CAMILO TARRIO BLANCO
JOSE GERMAN ROMERO MARTINEZ
ANTONIO SANCHEZ OZORES
ESTEBAN JOSE RODRIGUEZ SANISIDRO
CARLOS SUAREZ BLANCO

TOTAL
PUNTOS
16
15,5
15,4
14,8
14,8
14,8
14,5
14,5
14,2
14
13,8
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Francisco Javier Oubiña Lodeiro (2 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 02/05/2022
HASH: 4dd8015d2506ff0291998715d9607bdd

Segundo o artigo art. 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas, estas poderán rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia
dos interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos.

Número: 2022-0429 Data: 30/04/2022

Por resolución de data 28/04/2022 foi ratificada e aprobada a proposta de listaxe de contratación
efectuada polo tribunal calificador.

12
13
14
15
16
17
18
19
20

CANDIDO LAIÑO LOJO
MARIA VICTORIA GONTAD LOPEZ
CARLOS SOUTO VILAS
JOSE MANUEL GONZALEZ SUAREZ
DAVID NOVO BOO
SUSANA MARTINEZ GARCÍA
THAIS RIVAS PEREZ
MARCO ANTONIO OTERO GONZALEZ
LAURA PÉREZ DELGADO

13,3
13
13
12,5
11,5
11,3
10,3
10
9

Segundo.- Comunica-la presente resolución ó departamento municipal de Xestión de Persoal para o
seu coñecemento e efectos oportunos.

D.JOSÉ RAMÓN ROMERO GARCIA. ALCALDE
D. FRANCISCO J. OUBIÑA LODEIRO, SECRETARIO XERAL QUE DA FE
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En Boiro, na data que figura ó marxe, na sinatura dixital

DECRETO

Cuarto: Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer recurso
potestativo de reposición perante o organo que ditou o acto, nos termos e prazos sinalados na
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas; ou directamente recurso contencioso-administrativo nos termos e prazos sinalados na
Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Todo iso, sen prexuízo de que
se poida exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.

Número: 2022-0429 Data: 30/04/2022

Terceiro.-. Da presente resolución darase conta ó Pleno da Corporación na vindeira sesión ordinaria
que este órgano realice.

