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DECRETO POLO QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS
NA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA A COBERTURA, POR PROMOCION INTERNA, DUNHA
PRAZA DE TECNICO DE XESTION DO CONCELLO DE CHANTADA.
Vistas as solicitudes presentadas para participar na convocatoria de selección para a cobertura, por
promoción interna, dunha praza de técnico/a de Xestión do Concello de Chantada

polo sistema de

concurso-oposición, cuxas bases foron publicadas no BOP nº 283 de data 10/12/2020,

Taboleiro de

Edictos do Concello, e páxina web municipal e sede electrónica.
De conformidade coas bases aprobadas xunto coa convocatoria por Resolución da Alcaldía, de data

RESOLVO:

ADMITIDOS/AS:

Susana Martínez Rodríguez

TECNICO/A DE XESTION
.......838-L

SEGUNDO.- O haber unha única aspirante presentada e admitida, no procede lista de excluidos/as
TERCEIRO.- Publicar a referida lista no

Taboleiro de Edictos da Corporación e páxina web

–concellodechantada.org-, concedéndose un prazo de cinco días hábiles

municipal

DECRETO

a efectos de que polos

interesados/as se poidan formular reclamacións ou enmendar (non para achegar méritos novos non
alegados ata entón), de acordo coas bases da convocatoria, computados a partir do seguinte ao da
publicación do anuncio na páxina web do Concello.
Transcorrido devandito prazo non se admitirá ningún tipo de reclamación ou rectificación.
Contra este acto administrativo, por ser de trámite, non cabe recurso algún, aínda que os interesados/as
poderán alegar a súa oposición ao mesmo para a súa consideración na resolución que poña fin ao
procedemento.
En Chantada, a: Data de asinado do documento electrónico.
O Alcalde,

Ante miña. O Secretario,

Asdo.: Manuel L. Varela Rodríguez

O sólo efecto de fe pública.
Asdo: Fernando Torre Comesaña.
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Fernando Torre Comesaña (2 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 22/01/2021
HASH: 6a8a0baeee07e82585b02b2389aa2b61

PRIMEIRO.- Aprobar a lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as que se indican:

Número: 2021-0029 Data: 22/01/2021

10/12/2020 e en virtude do artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local,

