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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BETANZOS

Proposta nomeamento funcionarios de carreira grupo C

PROPOSTA NOMEAMENTO FUNCIONARIOS DE CARREIRA GRUPO C, SUBGRUPO C1: ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
SUBESCALA ADMINISTRATIVA, 3 ADMINISTRATIVO/A OPOSICIÓN LIBRE

Mediante Resolución da Alcaldía nº 1165/2022 de data 19.07.2022 acórdase publicar a relación de aprobados, requi-
rindo ás seguintes persoas propostas para o nomeamento, a documentación xustificativa das condicións de capacidade e 
requisitos esixidos na convocatoria:

Identidade do Aspirante DNI

Vanessa Muiño Otero ***1116***

Diego Fortes González ***7277***

Francisco Fernández Iglesias ***0131***

Os aspirantes propostos deberán presentar ante este Concello, no prazo de 20 días hábiles os documentos acreditati-
vos das condicións de capacidade e requisitos esixidos na convocatoria.

Advírtese que quen, dentro do prazo indicado e, salvo os casos de forza maior, non acrediten a documentación ou da 
mesma deducísese que carecen dalgún dos requisitos esixidos, non poderán ser nomeados, quedando anuladas todas 
as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que puidesen incorrer por falsidade nas súas solicitudes de 
participación.

Contra a presente Resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente ou recurso de repo-
sición potestativo ante o Alcalde, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte á publicación do presente anuncio, 
de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, ou recurso contenciosoadministrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de A Coruña 
ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, se este radica en localidade distinta, no prazo de dous meses, a 
contar desde o día seguinte á publicación do presente anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de 
xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se se optase por interpor o recurso de reposición potestativo non poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produciu a súa desestimación 
por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida interpor Vde. calquera outro recurso que puidese estimar máis conveniente 
ao seu dereito.

Betanzos, 21 de xullo de 2022

A alcaldesa

María Barral Varela

2022/4509
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