RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.O Tribunal Cualificador para a selección de selección 2 socorristas/patróns de embarcacións e 1
socorrista para o servizo de vixilancia e socorrismo acuático da Praia de Caión, baixo a modalidade
contractual laboral temporal de obra ou servizo deterninado, elevou a esta alcaldía con a proposta de
relación definitiva de aprobados confeccionada cos aspirantes que, superados todos os exercicios,
obtiveron a maior puntuación da suma dos exercicios da oposición.
De acordo co previsto nas Bases de selección, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar a seguinte relación definitiva de seleccionados:
Socorristas patróns de embarcacións:
-

SOUTO AMIGO, JULIAN

-

MUÑÍZ EIROA, KEVIN

Socorrista:
-

RAMA LÓPEZ, ADRIAN
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SEGUNDO.- Aprobar a seguinte lista de reserva:
Socorristas patróns de embarcacións: Non houbo máis persoas apuntadas ao proceso de selección.
Socorrista: SÚAREZ IGLESIAS, JAVIER
TERCEIRO.- Requirir aos aspirantes aprobadas para que, no prazo de dez días naturais a contar dende o
día seguinte á publicación do anuncio da relación definitiva de aprobados presenten no Rexistro Xeral do
Concello da Laracha os seguintes documentos, que son:
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a) fotocopia da cartilla de Seguridade Social
b) certificado de nº de conta bancaria (IBAN)
CUARTO.- Ordenar a publicación desta resolución no Taboleiro de anuncios do Concello, na páxina web
e na sede do Concello.
QUINTO.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo, ante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo, no prazo de dous meses, contados a partir do día da notificación
do presente acordo (artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso
administrativa) ou, con caracter previo á interposición do recurso administrativo poderase interpoñer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante o mesmo órgano que dictou o acordo, no prazo de un mes,
en cuxo caso, o prazo para a representación do recurso contencioso-administrativo empezará a contar
desde a notificación da resolución desestimatoria, se fora expresa, ou despois da súa desestimación tácita,
que se producirá se, no prazo de un mes, non se resolve o recurso de reposición interposto.
Asinado dixitalmente polo sr. Alcalde, José Manuel López Varela, do que eu secretaria, Cristina Castro
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Fuentes, dou fe.
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