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RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas – listaxe de contratación temporal de
condutores/as
O día 11/05/2017 o Concello de Rianxo publicou na prensa o anuncio para a elaboración dunha listaxe
de contratación temporal de condutores/as no que se establecía que o prazo de presentación de
solicitudes era de cinco días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación, segundo o
recollido no punto 4 das bases que rexen o dito proceso selectivo; así, o día 19/05/2017 rematou o
prazo de presentación de instancias.
Unha vez comprobadas todas as solicitudes presentadas segundo o establecido nas bases aprobadas
pola Resolución da Alcaldía núm. 399/2017, do 10/05/2017.
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
PRIMEIRO
Aprobar a listaxe provisional de persoas admitidas que se relacionan a continuación:
APELIDOS E NOME

DNI

Collazo Riveiro, Sergio

44841695K

Domínguez Collazo, José Manuel

76776838D

González Castro, Luís Miguel

35472181V

Vidal Miguéns, Fernando José

52938202E

SEGUNDO
Aprobar a listaxe provisional de persoas excluídas do citado proceso, que inclúe ás seguintes persoas:

CVD: eW3TTUpp3qXtjX2MhycF
Verificable na Sede Electrnica do Organismo.

NÚM. ORDE APELIDOS E NOME

DNI

CAUSA DE EXCLUSIÓN

1

Castaño Frieiro, Mauro

53487139H

2,3,4 e 5

2

Eitor Grela, Avelino

35428316J

4

3

Figueira Castaño, Jesús

33228320J

4e5

4

Mirón Gómez, Claudio Fabián

53484485D

4

5

Piñeiro Ces, Baldomero

76501222W

4

Causa da exclusión:
1

Non presenta documentación acreditativa da identidade ou non está en vigor

2

Non presenta Anexo I ou está sen asinar

3

Non presenta Anexo II ou está sen asinar

4

Non acredita experiencia mínima solicitada

5

Non acredita carné de conducir C

As persoas aspirantes interesadas disporán dun prazo de cinco días hábiles para reclamacións e
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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 30 de maio de 2017
O alcalde, Adolfo Muíños Sánchez

CVD: eW3TTUpp3qXtjX2MhycF
Verificable na Sede Electrnica do Organismo.

A secretaria, Patricia Sánchez Castelo

Documento electrónico con sinatura dixital cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do Concello de Rianxo
https://sede.concelloderianxo.gal co Código de Verificación Dixital (CVD) indicado á marxe.
(artigo 27.3.c da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

