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Resolución
XESTIÓN DE PERSOAL

EXPEDIENTE: 2021/00032450D
PROCEDEMENTO: Procesos de selección de persoal

 O tribunal seleccionador da listaxe de agarda da praza de arquiveiro/a presenta 
proposta á concelleira competente en materia de persoal, en cumprimento do artigo 11 
das bases reguladoras para provisión interina de ditas prazas publicadas o día 31 de 
maio de 2021. 
 
Rematado o proceso selectivo da convocatoria (publicado 31/05/2021) de elaboración 
de listas de agarda para a categoría e especialidade de arquiveiro/a, subgrupo A1 de 
clasificación. Este tribunal, na sesión realizada o día 20 de decembro de 2021 acordou 
otorgar aos aspirantes presentados ao proceso selectivo  as cualificacións finais que 
se indican a continuación.

Ao abeiro do sinalado nas bases reguladoras, o tribunal eleva á aprobación da 
concelleira en materia de persoal a confección da listaxe que propón na orde de maior 
a menor puntuación. 
  
 
Tendo en conta as competencias sinaladas na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
das bases do réxime local; os decretos de Alcaldía de 17 e 21 de xuño de 2019 polos 
que se nomean as Concellarías delegadas e o acordo da Xunta de Goberno local de 
24 de xuño de 2019 de delegación de competencias, RESOLVO:
 
 Aprobar a lista de agarda, da categoría e especialidade de arquiveiro/a, subgrupo A1 
de clasificación dimanante do proceso selectivo convocado en anuncio na prensa local 
do 31 de maio de 2021:

 
 

 

ORDE NOME TOTAL
1 ARCAY BARRAL, ANGEL MARIA 35,58
2 PONTES LAMAS, ANA ISABEL 26,66
3 LOUREIRO BADA, ROSA 20,00
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