
 
Concello de Monterroso

DECRETO.- Monterroso a 21 de abril de 2016

Visto que por Decreto da Alcaldía de data 20 de abril  de 2016 se nomeou o 
Tribunal de Selección dun/dunha peón de limpeza de rúas e instalacións municipais e 
considerando que un dos membros do tribunal nomeados: a presidenta,  dona Blanca 
María Vázquez Enríquez manifestou estar na causa de abstención establecida no art. 
28.2 b) da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común

Así mesmo, advertido erro no referido Decreto de Alcaldía de data 20 de abril de 
2016, de conformidade co artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime 
Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento  Administrativo  Común, 
RESOLVO:

PRIMEIRO.- Modificar o Tribunal de Selección do proceso selectivo dun/dunha 
peón de limpeza de rúas e instalacións municipais que queda da seguinte maneira:

Presidente- José Antonio Barrio Cabana, funcionario-oficial  de servizos múltiples do 
Concello de Monterroso
Vogais:
Manuela  Pérez  Rodríguez,  persoal  laboral  fixo-educadora  da  Escola  Infantil  do 
Concello de Monterroso.
Sonia Silva Vázquez, persoal laboral fixo-educadora da Escola Infantil do Concello de 
Monterroso
Carlos García Carballo, funcionario-auxiliar de servizos xerais
Secretario.- Leticia Rodríguez Díaz, Secretaria-Interventora do Concello de Monterroso.

SEGUNDO.-   Proceder  á  seguinte  correción  de  erro  material  do  Decreto  de 
Alcaldía de data 20 de abril de 2016 onde se aproba a relación definitiva de aspirantes 
excluídos e admitidos para a selección dun/dunha peón de rúas e instalacións municipais 

Na resolución definitivas de excluídos nos motivos de exclusión onde pon “2” 
debe poñer “1”.

TERCEIRO.- Publicar o presente decreto no Tablón de Anuncios do Concello e 
na páxina web www.monterroso.es.

Mándao e asínao o señor alcalde do que eu, secretaria, dou fe.

O Alcalde A Secretaria

Asdo. Jesús Otero Calvo Asdo. Leticia Rodríguez Díaz
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