Rúa Domingo Antonio de Andrade, s/nº
15270 CEE (A Coruña)
CIF: P1502300E
Teléfono: 981 745 100
Fax: 981 746 757
correo@cee.gal
www.cee.gal

Exp. 2022/G003/001003

RESOLUCIÓN
ASUNTO: APROBACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS DO PROCESO
SELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN INTERINIDADE DUNHA PRAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
XERAL DO CONCELLO DE CEE.
EXPEDIENTE DECRETO: 2022/G003/001003

ANTECEDENTES:

Vista a documentación do expediente 2022/E001/000012, tendo en conta o establecido nas bases que
rexen este procedemento de selección “Bases convocatoria proceso selectivo para a provisión en
interinidade dunha praza de técnico de Administración Xeral do Concello de Cee”
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar a listaxe provisional de admitidos que figura a continuación:
DNI
32834047Y
78801084W
47351120P
SEGUNDO: Excluír provisionalmente aos seguintes candidatos polos motivos que se indican.
DNI
76410554T

CVD: WZ5nf2/y+xxYzBd3yoip
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

45849386J

47355725J

47365276L
46906993B

Motivo de exclusión
 DNI aportado carece de resolución suficiente. Debe aportalo de novo.
 Anexo II indica que aporta relación de méritos, pero no consta na
documentación aportada. Debe aportar novo anexo II corrixido ou
relación de méritos.
 Anexo II indica que non aporta ningunha documentación, pero si aporta
documentación.
Debe aportar novo anexo II corrixido para indicar a documentación
aportada coa solicitude.
 Anexo II indica que non aporta ningunha documentación, pero si aporta
documentación.
Debe aportar novo anexo II corrixido para indicar a documentación
aportada coa solicitude.
 Anexo II indica que aporta relación de méritos, pero no consta na
documentación aportada. Debe aportar novo anexo II corrixido ou
relación de méritos.
 Anexo II indica que non aporta ningunha documentación, pero si aporta
documentación.
Debe aportar novo anexo II corrixido para indicar a documentación
aportada coa solicitude.
 Non acredita estar en posesión dalgunha das titulacións establecidas no
punto 3º das bases da convocatoria.
Estar en posesión ou abonar os dereitos para obtelo, dos títulos

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
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(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)
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32802560Y

76582110E

32682964X

académico de Licenciado/Grao en Dereito, Económicas, Relacións
Laborais, Administración e Dirección de Empresas e/ou Recursos
Humanos.
Deberá aportar unha das titulacións solicitadas ou acreditar a equivalencia
da aportada.
 Anexo II indica que non aporta ningunha documentación, pero si aporta
documentación
Debe aportar novo anexo II corrixido para indicar a documentación
aportada coa solicitude.
 Non acredita estar en posesión dalgunha das titulacións establecidas no
punto 3º das bases da convocatoria.
Estar en posesión ou abonar os dereitos para obtelo, dos títulos
académico de Licenciado/Grao en Dereito, Económicas, Relacións
Laborais, Administración e Dirección de Empresas e/ou Recursos
Humanos.
Deberá aportar unha das titulacións solicitadas ou acreditar a equivalencia
da aportada.
 Anexo II non está firmado. Debe aportar dito anexo correctamente
asinado.

Segundo establece a base quinta. “Admisión dos aspirantes”, os aspirantes excluídos disporán dun
prazo de dez días hábiles para reclamacións e corrección das deficiencias sinaladas..
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.

CVD: WZ5nf2/y+xxYzBd3yoip
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

En CEE, na data da sinatura electrónica.
A alcaldesa, Margarita Lamela Louzán
A secretaria, Rocío Hermida Cancela
[Documento asinado electrónicamente]
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