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Exp. 2022/G003/000666

RESOLUCIÓN
ASUNTO: DECRETO APROBACIÓN LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS-EXCLUIDOS E CONVOCATORIA
PROBA INFORMADOR TURÍSTICO 2022
EXPEDIENTE DECRETO: 2022/G003/000666

ANTECEDENTES:

Vistas as bases para a contratación e formación de bolsa, mediante oposición, dun técnico para a
oficina de turismo de Cee, funcionario interino para o desenvolvemento do programa temporal de
impulso do turismo no concello de Cee para o 2022/2023 con motivo do Xacobeo e o Ano Xubilar, o
decreto 435/2022 polo que se aproban as mesmas, así como o resto da documentación que consta no
expediente.
Visto o decreto 518/2022 polo que se aproban as listas provisionais de admitidos-excluídos e a
convocatoria da proba da fase de oposición e dado que non se presentan alegacións ás listas
provisionais.
Tendo en conta o establecido nas bases da convocatoria en relación á admisión de candidatos.
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
PRIMEIRO. Declarar como LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS para a participación no proceso de
selección aos seguintes aspirantes:

DNI
***7648**
***3399**
***5617**

***5693**

***5850**

***7009**
***6106**

***4562**

***8864**

CVD: Qba6qHeJ534oXPyMW0gw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SEGUNDO. Declarar como LISTA DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS para a participación no proceso de
selección aos seguintes aspirantes:
DNI

***0839**

MOTIVO

Non acredita estar en posesión de ningunha das titulacións establecidas como requisito nas
bases da convocatoria.
Bases BOP nº 93, do 18/05/2022
Modificación bases: BOP nº 95, do 20/05/2022

TERCEIRO. Convocar ós candidatos admitidos o día 22/06/2022 ás 09:00 horas no terceiro andar da
Casa de Cultura de Cee (Paseo Alcalde Pepe Sánchez, 9, 15270 Cee, A Coruña) para a realización da
proba tipo test establecida na fase de oposición.
CUARTO. Convocar ós candidatos admitidos o día 22/06/2022 ás 10:00 horas no terceiro andar da
Casa de Cultura de Cee (Paseo Alcalde Pepe Sánchez, 9, 15270 Cee, A Coruña) para a realización do
caso práctico establecido na fase de oposición.
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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QUINTO. Que a presente resolución se publique no Taboleiro de anuncios da sede electrónica
municipal (https://sede.cee.gal/opencms/es/informacion/tablon/) e se dea conta ao Pleno na primeira
sesión ordinaria que realice.
En CEE, na data da sinatura electrónica.
A alcaldesa, Margarita Lamela Louzán
A secretaria, Rocío Hermida Cancela

CVD: Qba6qHeJ534oXPyMW0gw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

[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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