RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL
DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN CON
CARÁCTER INTERINO DA PRAZA DE TESOURERÍA
Antecedentes
1 Elaboráronse as bases para prover de forma interina o posto de Tesoureiro deste Concello
mediante concurso-oposición.
2 No B.O.P. de Ourense número 161 de 15 de xullo de 2015 se publicou a convocatoria e bases
reguladoras do proceso de selección ao que se refire esta resolución. Na mesma data se publicou na
páxina Web www.concellodobarco.org.
3 O prazo de presentación de solicitudes para participar no procedemento selectivo que nos ocupa
rematou o día 23 de xullo de 2015.
Consideracións legais e técnicas:
1ª Dispón a base sexta das reguladoras do procedemento de selección que nos ocupa:
“Rematado o prazo de presentación de instancias, o Alcalde - Presidente ditará resolución pola que
se aprobará a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as, que se publicará no Taboleiro de
Edictos deste concello e na páxina web: www.concellodobarco.org , e concederase un prazo de
cinco (5) días hábiles para os efectos de reclamacións.
As reclamacións, se as houbera, resolveranse na resolución que aprobe a lista definitiva, a cal se
publicará do mesmo xeito que a provisional. Nesta resolución figurará a composición do tribunal, o
lugar e a data de realización das probas selectivas.
No caso de que por circunstancias excepcionais houbese que modificar lugar, data ou a hora do
primeiro exercicio, publicarase no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web.”
2ª Emitiuse certificado polo rexistro de entrada das solicitudes de participación presentadas.
Logo de canto antecede, e especialmente a competencia que me atribúe o artigo 21.1g e h da Lei
7/1985, de 2 de abril, RESOLVO:
1ª Aprobar a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as tal e como segue:
Aspirantes admitidos:
NOME
SONIA RODRIGUEZ MELENDEZ
MANUELA RODRIGUEZ MELENDEZ
JOSE LUIS LOPEZ ORTIZ
LORENA NUÑEZ FERNANDEZ
NATALIA PORTO MOLDES

D.N.I.
76708916Y
76708592G
76714689Y
76728282Y
76731287K

Aspirantes excluídos provisionalmente e motivo da exclusión:
NOME
JOSÉ LUIS CAÑOTO LÓPEZ

D.N.I.
342478953X

PILAR BERMÚDEZ GONZÁLEZ

76410554T

ANA VOCES LOSADA

76724973D

MOTIVO DE EXCLUSIÓN
Non achegar a documentación esixida na base 5ª
cotexada de forma correcta. A documentación
presentada é unha mera fotocopia. Ponse no seu
coñecemento que os cotexos para ser admitidos
deben ser realizados polo funcionario do rexistro
administrativo onde se presenten, polo
Secretario do Concello do Barco de Valdeorras
ou por notario.
Non achegar a documentación esixida na base 5ª
cotexada de forma correcta. A documentación
presentada é unha mera fotocopia. Ponse no seu
coñecemento que os cotexos para ser admitidos
deben ser realizados polo funcionario do rexistro
administrativo onde se presenten, polo
Secretario do Concello do Barco de Valdeorras
ou por notario.
Por non acreditar estar en posesión do título
universitario de Grao ou equivalente.

2ª Publicar a lista aprobada no Taboleiro de Edictos deste concello e na páxina web:
www.concellodobarco.org e conceder un prazo de cinco (5) días hábiles para os efectos de
reclamacións.

O Barco, 31 de xullo de 2015
O alcalde

D.M.
O secretario acctal.

Alfredo L. García Rodríguez

José de Lis Santos-Ascarza

José de Lis Santos-Ascarza, secretario accidental do Concello do Barco de Valdeorras, do que é Alcalde –
Presidente Alfredo García Rodríguez, CERTIFICO:
Que con data 31 de xullo do 2015, polo Sr. Alcalde, ditouse a seguinte resolución, que, copiada literalmente,
di:
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL

DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN CON
CARÁCTER INTERINO DA PRAZA DE TESOURERÍA
Antecedentes
1 Elaboráronse as bases para prover de forma interina o posto de Tesoureiro deste Concello
mediante concurso-oposición.
2 No B.O.P. de Ourense número 161 de 15 de xullo de 2015 se publicou a convocatoria e bases
reguladoras do proceso de selección ao que se refire esta resolución. Na mesma data se publicou na
páxina Web www.concellodobarco.org.
3 O prazo de presentación de solicitudes para participar no procedemento selectivo que nos ocupa
rematou o día 23 de xullo de 2015.
Consideracións legais e técnicas:
1ª Dispón a base sexta das reguladoras do procedemento de selección que nos ocupa:
“Rematado o prazo de presentación de instancias, o Alcalde - Presidente ditará resolución pola que
se aprobará a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as, que se publicará no Taboleiro de
Edictos deste concello e na páxina web: www.concellodobarco.org , e concederase un prazo de
cinco (5) días hábiles para os efectos de reclamacións.
As reclamacións, se as houbera, resolveranse na resolución que aprobe a lista definitiva, a cal se
publicará do mesmo xeito que a provisional. Nesta resolución figurará a composición do tribunal, o
lugar e a data de realización das probas selectivas.
No caso de que por circunstancias excepcionais houbese que modificar lugar, data ou a hora do
primeiro exercicio, publicarase no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web.”
2ª Emitiuse certificado polo rexistro de entrada das solicitudes de participación presentadas.
Logo de canto antecede, e especialmente a competencia que me atribúe o artigo 21.1g e h da Lei
7/1985, de 2 de abril, RESOLVO:
1ª Aprobar a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as tal e como segue:
Aspirantes admitidos:
NOME

D.N.I.

SONIA RODRIGUEZ MELENDEZ
76708916Y
MANUELA RODRIGUEZ MELENDEZ
76708592G
JOSE LUIS LOPEZ ORTIZ
76714689Y
LORENA NUÑEZ FERNANDEZ
76728282Y
NATALIA PORTO MOLDES
76731287K
Aspirantes excluídos provisionalmente e motivo da exclusión:
NOME
JOSÉ LUIS CAÑOTO LÓPEZ

D.N.I.
342478953X

PILAR BERMÚDEZ GONZÁLEZ

76410554T

ANA VOCES LOSADA

76724973D

MOTIVO DE EXCLUSIÓN
Non achegar a documentación esixida na base 5ª
cotexada de forma correcta. A documentación
presentada é unha mera fotocopia. Ponse no seu
coñecemento que os cotexos para ser admitidos
deben ser realizados polo funcionario do rexistro
administrativo onde se presenten, polo
Secretario do Concello do Barco de Valdeorras
ou por notario.
Non achegar a documentación esixida na base 5ª
cotexada de forma correcta. A documentación
presentada é unha mera fotocopia. Ponse no seu
coñecemento que os cotexos para ser admitidos
deben ser realizados polo funcionario do rexistro
administrativo onde se presenten, polo
Secretario do Concello do Barco de Valdeorras
ou por notario.
Por non acreditar estar en posesión do título
universitario de Grao ou equivalente.

2ª Publicar a lista aprobada no Taboleiro de Edictos deste concello e na páxina web:
www.concellodobarco.org e conceder un prazo de cinco (5) días hábiles para os efectos de
reclamacións.
O Barco, 31 de xullo de 2015
O alcalde

D.M.
O secretario acctal.

Alfredo L. García Rodríguez

José de Lis Santos-Ascarza ”

E para que conste aos efectos oportunos, emítese a presente, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, no
Barco de Valdeorras, a 31 de xullo do 2015.
V/P
O Alcalde

O secretario acctal.

