Concello de Rianxo
Praza Castelao 1, 15920 Rianxo
Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28
rianxo.gal concelloderianxo.gal
exp. 2017/G003/000123

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Corrección de erros da resolución que aproba a listaxe provisional de persoas excluídas para a
elaboración dunha listaxe de contratación temporal de Auxiliares Administrativos-as para
posibles coberturas puntuais de postos en casos de urxente necesidade.
O día 17/02/2017 ditouse a Resolución da Alcaldía núm. 122/2017 de aprobación da listaxe provisional
de persoas admitidas e excluídas para a elaboración dunha listaxe de contratación temporal de
Auxiliares Administrativos-as para posibles coberturas puntuais de postos en casos de urxente
necesidade.
O punto “SEGUNDO” da dita resolución que aproba a listaxe provisional de persoas excluídas do
citado proceso non fai referencia as causas de exclusión das persoas que se relacionan.
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
PRIMEIRO
Corrixir a Resolución da Alcaldía núm. 122/2017, de 17/02/2017, como se indica:
Onde di:
Núm. APELIDOS E NOME

DNI

1

BETANZOS SENISE-ROSALES, CAROLINA

53.480.797-R

2

LORENZO PAZOS, BERTA

79.328.824-F

3

OTERO PÉREZ, SUSANA

52.937.376-R

4

PIÑEIRO MIRAS, MARIA TERESA

33.271.579-D

5

RIVADULLA SANTOS, MARIA DEL CARMEN

52.453.807-F

6

VERDE LEIRO, FRANCISCO JESUS

35.486.645-Z

1
2

Causas da exclusión:
Non presenta documentación acreditativa da identidade, non está en vigor ou non está
debidamente cotexada
Non presenta Anexo II ou non está asinado

Debe dicir:

CVD: QZuXhWxMv6SKwklsCjkJ
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

Núm. APELIDOS E NOME

DNI

CAUSA DA EXCL.

1

BETANZOS SENISE-ROSALES, CAROLINA

53.480.797-R

2

2

LORENZO PAZOS, BERTA

79.328.824-F

2

3

OTERO PÉREZ, SUSANA

52.937.376-R

2

4

PIÑEIRO MIRAS, MARIA TERESA

33.271.579-D

1

5

RIVADULLA SANTOS, MARIA DEL CARMEN

52.453.807-F

2

6

VERDE LEIRO, FRANCISCO JESUS

35.486.645-Z

2

1
2

Causas da exclusión:
Non presenta documentación acreditativa da identidade, non está en vigor ou non está
debidamente cotexada
Non presenta Anexo II ou non está asinado

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do Concello de Rianxo
https://sede.concelloderianxo.es co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Páxina 2 de 2

SEGUNDO
As persoas aspirantes interesadas disporán dunha ampliación do prazo de tres días hábiles para
reclamacións e corrección das deficiencias sinaladas segundo o establecido nas bases. Estas
reclamacións e correccións serán aceptadas ou rexeitadas na resolución que aprobe a lista definitiva,
que se publicará na mesma forma. Contra a resolución na que se declare a exclusión definitiva do
aspirante, poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o
órgano que ditou o acto, ou directamente recurso contencioso- administrativo no prazo de dous meses,
ante a Xurisdición Contenciosa- Administrativa, contados a partir do día seguinte da publicación no
Taboleiro de anuncios do Concello de Rianxo.

Rianxo, martes 21 de febreiro de 2017
O alcalde, Adolfo Muíños Sánchez

CVD: QZuXhWxMv6SKwklsCjkJ
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

A secretaria, Patricia Sánchez Castelo
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