
ANUNCIO

Cospeito, 01 de xullo de 2019.
 

 Asunto: TÉCNICO DE URBANISMO- ARQUITECTO

 
Realizada  á valoración do recurso de alzada que presenta D. ROQUE ALVAREZ AROSA 

E-RE-13 unha vez analizadas as bases, o Tribunal, por unanimidade, propón:

1º.-  Tendo  en  conta  que  as  bases  prevén  :”  Pola  acreditación  de  asistencia  a  cursos  de 
formación e perfeccionamento expedido ou homologados por organismos oficiais e directamente 
relacionados coas funcións propias da praza obxecto da presente convocatoria.

- Cursos de de mais de 100 horas: 0,30 puntos por cada 100 horas ou fracción, sen que 
cada curso individualmente considerado poida acadar unha puntuación superior a 1 punto.”

E que  os  cursos  aportados polo  interesado  en ningún caso  acreditan  máis  de  cen  horas, 
desestimar o recurso en canto aos méritos relativos a cursos.

2º.- Tendo en conta que o interesado achega o que denomina “ Certificado de Alcaldía” e que  
posteriormente, a 01/07/2019,  achega un “certificado de secretaria”  inconcreto ao sinalar “Á data 
de expedición do presente certificado D. ---, co Documento Nacional de Identidade -----,  presta  
servicios de asesoramiento urbanístico no Concello de Baleira ( Lugo) dende hai máis de cinco  
anos.”o Tribunal outorga un novo e idéntico prazo  de dous días hábiles para  que , de acordo ao 
previsto  nas  bases,  se  concrete  e  acredite   mediante  certificado  de  secretaría  a  relación 
contractual co citado Concello, concretando, no sentido previsto nas bases:

- Se a mesma é en condicion de funcionario de carreira ou interino, contrato laboral 
( xunto a vida laboral) ou contrato de servizos( neste último caso tipo de contrato, data de inicio, 
horas semanais  e funcións previstas no mesmo)

- data concreta de inicio e no seu caso fin
- Número de horas da xornada semanal( a tempo completo parcial ou horas semanais).

 

A Presidenta O secretario
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