
 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto: APROBACION BOLSA DE EMPREGO OPERARIO DE LIMPEZA

LOGO DE VER que mediante resolución de Alcaldía nº 1160/2016 do 15 de decembro procedeuse a aprobación das bases para a creación dunha  
bolsa  de emprego para  un posto de OPERARIO DE LIMPEZA do Concello de Oroso,  sendo as  mesmas  publicadas no BOP nº  239 do 
20/12/2016.

LOGO DE VER que seguido o procedemento de selección establecido nas bases e realizadas as diferentes probas, o Tribunal de Selección 
segundo acta levantada o día 2/03/2017 propón a aprobación da seguinte bolsa de emprego e coa seguinte orde

LOGO DE VER que segundo a base décimo segunda “por Resolución de Alcaldía aprobarase a bolsa de emprego quedando constituída aos  
efectos das correspondentes contratacións temporais debendo ser esta publicada no taboleiro de anuncios do Concello sen prexuízo de que se  
lle poida dar, se se estima oportuno, difusión a través de calquera outro medio.”  E tendo en conta a competencia que me atribúe o artigo 21.1.s) 
da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local pola presente RESOLVO:

Primeiro: Aprobar a seguinte bolsa de emprego relativa ao posto de Operario de Limpeza do Concello de Oroso, pola orde 
descrita a continuación:

Nº APELIDOS E NOME 
1 JUNCAL VIQUEIRA ESPERANZA 
2 NOYA FERNÁNDEZ JAIME 
3 BALEATO BREA JOSÉ 
4 JIMENEZ LÓPEZ Mª ENCARNACIÓN 
5 CAAMAÑO GÓMEZ MARÍA NIVES 

 

Segundo: Proceder á publicación da mesma no taboleiro de edictos da Casa do Concello e na web do Concello, facendo saber que contra a  
mesma se poderá interpoñer un recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes a contar dende o día  
seguinte ao da data da súa publicación (artigo 124.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común).

O recurso potestativo de reposición terá que resolverse e notificarse no prazo dun mes; porén, entenderase desestimado se transcorre este prazo  
sen que se lle notifique a resolución expresa (artigos 124.2 e 24.1 da dita Lei 39/2015).

Tamén poderá impugnar este acordo alternativamente mediante a interposición dun recurso contencioso-administrativo ante o órgano competente  
da xurisdición contenciosa-administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte ao da súa notificación (artigos 8.1 e 46.1 da Lei  
29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa).

Contra a resolución do recurso de reposición poderá interpoñer un recurso contencioso administrativo ante o órgano competente da xurisdición  
contenciosa-administrativa no prazo de dous meses, se a resolución fose expresa, ou no de seis meses se non o fose.

Este prazo computarase dende o día seguinte ao do que se notifique a resolución expresa do recurso potestativo de reposición ou dende o día en  
que deba entenderse presuntamente desestimado (artigo 46.1 e 4 da dita Lei 29/1998).

En Oroso, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde Manuel Mirás Franqueira, do que eu,  
Felix Manuel Carrasco del Pozo, como Secretario accidental, dou fe.
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Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na https://sede.oroso.es. (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede  
electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).

En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados  
nos ficheiros correspondentes titularidade do concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de  
impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais enviando ao  
concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.
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