ANUNCIO
O 12.04.2021 publicouse un anuncio relativo aos acordos adoptados polo tribunal de selección do
proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a técnico/a de xestión segundo as bases
aprobadas mediante Resolución da alcaldía 167/2021, nomeado mediante Resolución de alcaldía
314/2021 nas sesións que tiveron lugar o 9 e 12 de abril de 2021.
Trala publicación advertíronse dous erros no anuncio, polo que se procede á súa emenda:
1.- Onde di:
“PRIMEIRO.- Respecto do suposto práctico o tribunal valorará atendendo aos seguintes criterios:
(...)
-Apartado 2: aplicación 45360901 mediante dúas xeneracións de crédito por 240.000 e 160.000;
valórase tamén identificar os 400.000 de recursos propios na propia aplicación orzamentaria
453.60701, sen necesidade de mais modificacións.”

C.I.F.: P-1503600-G

Debe dicir:
“PRIMEIRO.- Respecto do suposto práctico o tribunal valorará atendendo aos seguintes criterios:
(...)
-Apartado 2: aplicación 453.60901 mediante dúas xeneracións de crédito por 240.000 e 160.000;
valórase tamén identificar os 400.000 de recursos propios na propia aplicación orzamentaria
453.60901, sen necesidade de mais modificacións.”
2.- Onde di:
“SEGUNDO.- Outorgar as seguintes puntuacións á fase de oposición, procedendo, comprobado que
había números de exame repetidos, a identificar aos aspirantes polo tipo de letra das fichas nas que
consignaron os seus datos unha vez aberto o sobre que as contiña:
(...)
Ruíz Valencia, Alberto
20170715FE033
0.90

“SEGUNDO.- Outorgar as seguintes puntuacións á fase de oposición, procedendo, comprobado que
había números de exame repetidos, a identificar aos aspirantes polo tipo de letra das fichas nas que
consignaron os seus datos unha vez aberto o sobre que as contiña:
(...)
Ruíz Valencia, Alberto
20170715FE033
1.15
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Debe dicir:

Asinado dixitalmente pola secretaria do tribunal Estefanía Manteiga Lamas.
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