SERVIZO DE RECURSOS HUMANOS
Praza Maior, 1
32005 – Ourense
Tel. 988393040

Anuncio do Servizo de Persoal e

Por Decreto do Alcalde- Presidente de 21 de decembro de 2021, con núm. 2021009342 e por Decreto do
Presidente do Consello Municipal de deportes de 20 de decembro de 2021 con núm. 706AA, nas súas
respectivas competencias, revócase é, polo tanto deixase sin efecto o Decreto do Alcalde- Presidente de
data 9 de decembro de 2021, con núm. 2021009047 é o Decreto do Presidente do Consello Municipal de
deportes relativo a modifcación parcial das bases da escala de Administración Xeral, subescala de
Xestión. A continuación, reprodúcese o contido do decreto:
Primeiro.- Asumir como parte integrante e motivadora de esta resolución o informe da Dirección Xeral de
Recursos Humanos de data 17 de decembro de 2021.
Segundo.- Revogar e por tanto deixar sen efecto o Decreto do Alcalde- Presidente de data 9 de
decembro de 2021, con núm. 2021009047, a vista da acta do tribunal de selección, publicada na sede
electrónica o 17 de decembro de 2021, para a confección de listaxe de candidatos para o nomeamento
de funcionarios interinos para o desempeño de postos de escala de Administración Xeral, subescala de
Xestión, e confirmar, integramente as bases específicas para a confección de listaxe de Xestores de
Administración Xeral para eventuais nomeamentos interinos para o Concello de Ourense e o Consello
Municipal de Deportes aprobadas por Decreto núm. 2021005888, de 28 de xullo de 2021.
Terceiro.- Requerir aos membros do Tribunal de selección para que, de xeito inmediato, continúen co
proceso selectivo.
Réxime de recursos: Contra a presente resolución que pon fin á vía administrativa, o interesado, poderá
interpoñer alternativamente recurso de reposición potestativo perante o mesmo órgano que o ditou, no
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de conformidade co
disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común
das administrativo común das administracións públicas; ou ben interpoñer directamente o recurso
contencioso administrativo. Así mesmo, contra este acto poderá interpor directamente o recurso
contencioso administrativo perante o Xulgado Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio, conforme o establecido no artigo
46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa. Se optase por
interpoñer o recurso de reposición potestativo, non poderá interpor recurso contencioso administrativo ata
que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso, sen
prexuízo de que poida interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.
Ourense, na data da sinatura electrónica
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El Alalde- Presidente

Gonzalo Pérez Jácome

