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DECRETO DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS, INDUSTRIA E EMPREGO
ANTECEDENTES DE FEITO
 A convocatoria e as bases do proceso selectivo encamiñado á selección de persoal
coa categoría de técnico de administración xeral coa condición de funcionario
interino, que integrarán unha lista de espera á que acudir cando sexa necesario
proceder ao seu nomeamento, aprobáronse mediante o Decreto 1157/2019, do 23 de
xullo (BOP núm. 142, do 30/07/2019).
 O Tribunal foi designado mediante o Decreto 1424/2019, do 20 de setembro, que
tamén aprobou a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e fixou o lugar e
a data e hora de realización do proceso selectivo.
 As actas do órgano de selección, de datas 20/09/2019, 01/10/2019 e 18/10/2019.
Nesta última o Tribunal efectúa proposta de lista de espera no sentido que obra no
expediente.
FUNDAMENTOS LEGAIS
A base número 8 das que regulan a convocatoria establece a elaboración dunha lista de
espera, cunha dobre utilidade: 1º) a cobertura de vacantes; e 2º) para outros supostos de
substitución.
En principio, a atribución orixinaria para ditar a presente resolución corresponde ao
alcalde, por dispoñelo así o artigo 21.1, letras g) e h), da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local. Porén, tal competencia foi delegada na concelleira
delegada da Área de Recursos Humanos, Industria e Emprego, Ana María Pena
Purriños, mediante decreto número 993/2019, do 24 de xuño, de delegación de
competencias nas concellarías (BOP núm. 121do 28/06/2019).
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Por todo o anterior, a través do presente decreto, RESOLVO:
1º) Aprobar a seguinte lista de espera de persoal con categoría de técnico/a de
administración xeral, de acordo coa seguinte proposta, que consta na acta do
Tribunal cualificador de data 18/10/2019:
Nome e apelidos

DNI núm.

Puntuación
total

Número de
orde

María Roca Vázquez

***4609**

24,35

1

Ivón Carrodeguas Rodríguez

***0299**

24,25

2

Esta lista de espera permanecerá vixente ata o 31 de decembro de 2022.
2º) Publicar a lista que antecede no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e no
apartado corresponde da páxina web municipal.
3º) Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderán os
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interesados interpor potestativamente o recurso de reposición ante o mesmo órgano
que a ditou no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación,
segundo establecen os artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP). Se
interpoñen o recurso de reposición non poderán interpoñer o recurso contenciosoadministrativo até que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación
presunta do recurso de reposición interposto.
Transcorrido un mes desde a interposición do recurso potestativo de reposición se
que lles teña notificada a resolución expresa, entenderase desestimada por silencio
administrativo, e quedará expedita a vía contencioso-administrativa, podendo
interpoñer o recurso contencioso-administrativo no prazo de seis meses, a contar
desde o día seguinte ao daquel no que se producise a desestimación presunta. Se o
recurso de reposición foi resolto expresamente o prazo para interpoñer o recurso
contencioso-administrativo é de dous meses a contar desde o día seguinte ao da
notificación do acordo polo que se resolveu expresamente o citado recurso de
reposición. Este recurso contencioso-administrativo poderá ser interposto ante o
Xulgado correspondente do contencioso-administrativo, efectuando os demandantes
a elección que lles permite o artigo 14.1, regra segunda, da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (LRXCA).
Malia o anterior, poderán impugnar directamente este acto administrativo ante a
orde xurisdicional contencioso-administrativa (artigo 123.1 da LPACAP). Para tal
efecto poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous
meses a contar desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución,
perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo que corresponda, a teor da
elección permitida aos demandantes polo artigo 14.1, regra segunda, da meritada Lei
29/1998, do 13 de xullo.
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Así mesmo os interesados poderán interpor calquera outro recurso que estimen
procedente ou conveniente.
As Pontes de García Rodríguez, outubro de 2019

