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Exp. 2019/G003/000519

RESOLUCIÓN
ASUNTO: NOMEAMENTO ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL NO CONCELLO DE CEE COMO
FUNCIONARIO INTERINO

(FECHA: 02/10/2019 09:23:00)

EXPEDIENTE DECRETO: 2019/G003/000519
ANTECEDENTES:

Logo de ver o proceso selectivo en relación coa convocatoria para a provisión, mediante funcionario/a
interino/a, da praza de arquitecto técnico municipal do Concello de Cee, conforme as Bases
publicadas no BOP Nº 142 de 30 de xullo de 2019.
Considerando que a acta do Tribunal de data 21 de setembro de 2018, literalmente conclúe:
“O Tribunal propón como candidato/a o que acada a puntuación mais alta no proceso selectivo:
PUNTUACIÓN TOTAL ACADADA

12,25

O candidato proposto/a, de conformidade coa base novena que rixe o proceso de selección, achegará no prazo
de tres (3) días hábiles, contados a partir desta publicación, a mesma documentación presentada para participar
no proceso selectivo debidamente compulsada, así como o certificado ou informe médico acreditativo do
disposto na base segunda a.6.b).
O que se pon en coñecemento dos interesados facendo constar que este acto poderá ser impugnados polos
interesados no caso e na forma dispostos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.”

Rosa Ana García Fernández

Vista a documentación presentada polo interesado en data 13 de setembro de 2019 con NRE
201900000003116 e 01/10/2019 don rexistro de entrada 201999900000334.
Visto o informe de rexistro de data 26/09/2019 en relación á non presentación de alegacións as
puntuacións finais e proposta de contratación.
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:

CVD: /HQ8gGh8XBtiTmrfcgGp
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Primeiro.- Nomear, segundo a proposta efectuada polo tribunal da convocatoria, funcionario interino a:
D. NURIA MORGADE POUSO con DNI 35483625F, que desempeñará as funcións previstas para dito
posto de traballo conforme a RPTPF do Concello de Cee (Código 05.01.02 – Denominación:
Arquitecto Técnico), cunha duración de seis meses.

Decreto Nº: 474/2019 - Fecha de decreto: 01/10/2019
Versión imprimible

(FECHA: 01/10/2019 14:48:00) ,
Margarita Lamela Louzán
FIRMADO POR

DNI

***8362**

Segundo.- O aspirante nomeado deberá tomar posesión no prazo de establecido legalmente a contar
dende a publicación deste decreto no taboleiro de anuncios municipal, segundo establece a base
novena da convocatoria. O nomeamento terá unha vixencia de seis meses a contar dende a data de
toma de posesión.
Terceiro.- Proceder á publicación deste decreto no taboleiro de anuncios do Concello de Cee, na
páxina web municipal e darlle conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión ordinaria que realice.
Notificarlle a presente resolución aos interesados, con indicación expresa dos recursos a interpor, e
darlle conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión ordinaria que realice.
En CEE, martes 1 de outubro de 2019
A alcaldesa, Margarita Lamela Louzán
A secretaria acumulada, Rosa Ana García Fernández
[Documento asinado electrónicamente]
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo 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)
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