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Trámite

Levantamento da suspensión do procedemento
Listaxe definitiva de admitidos/ as e excluídos/as e sinalamento de
data hora e lugar da constitución do Tribunal e comezo da primeira
fase: concurso

ANUNCIO DE ALCALDÍA

Logo da publicación, en data 07.12.2021, do correspondente anuncio de aprobación
da listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as, no taboleiro electrónico do
concello e transcorrido o prazo outorgado aos efectos sinalados no mesmo.
Considerando que non foron presentadas reclamacións ou alegacións contra o listado
provisional, nin formulada recusación contra os membros do Tribunal segundo os
datos obrantes no expediente.
Tendo en conta a declaración de firmeza do Auto de data 14.01.2022 ditado polo Xuíz
do Xulgado Contencioso Administrativo núm. 1 na peza separada de medidas
cautelares 396/2021 en virtude do que se acorda denegar a suspensión cautelar
solicitada polo recorrente relativa a suspensión do proceso selectivo.
En aplicación do disposto na base 6ª das Bases reguladoras do presente proceso
selectivo, mediante resolución da alcaldía núm. 2022-0197 de 15.02.2022, resolveuse
entre outros o seguinte:
“1º Levantar a suspensión do procedemento selectivo que fora acordada en virtude do
decreto de alcaldía núm. 2021-1714 de data 21.12.2021 trala firmeza do Auto ditado
polo Xuíz do Xulgado Contencioso Administrativo núm. 1 na peza separada de medidas
cautelares en virtude do que se acorda denegar a suspensión cautelar solicitada polo
recorrente.
2º.- Aprobar a listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo
convocado para a cobertura dunha praza vacante de arquitecto/a superior en réxime de
interinidade do Concello de Bueu mediante concurso oposición ( quenda libre) e en
consecuencia declarar admitidos/as definitivamente aos/ ás aspirantes presentados/as
que figuran no anexo I adxunto á presente resolución, a excepción dos que
expresamente se exclúen do anexo I e que figuran relacionados no anexo II.
3º.- Convocar aos membros titulares do Tribunal para a celebración da sesión
constitutiva o vindeiro mércores 23 DE FEBREIRO DE 2022 ás 09.30 horas no salón
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de Plenos da casa consistorial, sito na primeira planta da casa consistorial do concello de
Bueu a efectos de dar comezo ao proceso selectivo coa fase de concurso ( non
eliminatorio) e efectuar a avaliación dos méritos segundo o disposto na base 8ª.
.../...”

