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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
SOUTOMAIOR
Persoal, oposicións
LISTA PROVISIONAL CONVOCATORIA PRAZA CIM
CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR UNHA PRAZAS DE , DENTRO DO PLAN
DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO (OFERTA DE EMPREGO 2019)
Por Resolución da Alcaldía nº 187/20, do 28 de maio de 2020, RESOLVEUSE o seguinte:
Primeiro. Aprobar a relación provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, que é
a seguinte:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDAS:

1.- CRISTINA GARCÍA NÚÑEZ
2.- MARÍA DEL CARMEN CHAPELA GONZÁLEZ
3.- LORETO PUENTE PÉREZ

RELACIÓN ASPIRANTES EXCLUÍDOS/AS:
Ningún.

A resolución pola que se resolvan as reclamacións, aprobará a lista definitiva de admitidos e
excluídos e publicarase no BOP, na paxina web do Concello e no Taboleiro de editos do Concello.

Segundo. Publicar a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as, no Boletín Oficial
da Provincia e na sede electrónica deste Concello [http://soutomaior.sedelectronica.es].
O que se publica aos efectos oportunos.

Soutomaior, a 28 de maio de 2020.
O alcalde,

Agustín Reguera Ocampo
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Concluído o prazo de 10 días para presentación de subsanacións ou reclamacións contra a
presente resolución, de non presentarse reclamación algunha, a lista provisional de admitidos
elevarase a definitiva. No suposto de que se produzan reclamacións deberá ditarse nova
resolución, estimándoas ou desestimándoas.

https://sede.depo.gal

Para ditos efectos deberá presentarse a documentación correspondente no Rexistro Xeral
deste Concello ou nas demais formas que determina o artigo 16 da Lei 39/2015, no prazo sinalado.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

De conformidade co previsto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento
administrativo común das administracións públicas, os aspirantes que puideran resultar omitidos/as,
por non figurar na relación provisional de admitidos/as e excluídos/as, disporán dun prazo de
dez días hábiles, a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Boletín
Oficial da Provincia, para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a omisión.

