
Quinto.—O presente Decreto será publicado no taboleiro de anuncios do Concello durante quince
días así como no BOP e darase conta o Pleno na primeira sesión que se celebre.”

Pontevedra, 15.04.2014.—O Alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. 2014006324

A N U N C I O

“RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA DO CONCELLEIRO DE GOBERNO RESPONSABLE DA
ÁREA DE RÉXIME INTERIOR E PERSOAL POLA QUE SE MODIFICA A SÚA RESOLUCIÓN DE
15 DE MAIO DE 2014 POLA QUE SE APROBABA A RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES
ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E SE FIXAN AS DATAS DE CONSTITUCIÓN DOS TRIBUNAIS E
DO PRIMEIRO EXERCICIO DOS PROCESOS SELECTIVOS CONVOCADOS PARA CUBRIR
PRAZAS VACANTES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO
CONCELLO DE PONTEVEDRA INCLUÍDAS NA OEP DO ANO 2010

Por Resolución do concelleiro de goberno responsable da Área de Réxime Interior e Persoal publicada
no Boletín Oficial da Provincia (BOP) nº 77 de data 23 de abril de 2014, fixénronse públicas as listas
provisionais de aspirantes admitidos e excluídos e a composición dos tribunais dos procesos selectivos
convocados para cubrir prazas vacantes de auxiliar administrativo de administración xeral do Concello
de Pontevedra incluídas na Oferta Emprego Pública do ano 2010.

Mediante Resolución do concelleiro de goberno responsable da Área de Réxime Interior e Persoal
publicada no Boletín Oficial da Provincia (BOP) nº 98 de data 23 de maio de 2014, fixénronse públicas
as listas definitivas de aspirantes admitidos e excluídos e a composición dos tribunais dos procesos
selectivos convocados para cubrir prazas vacantes de auxiliar administrativo de administración xeral
do Concello de Pontevedra incluídas na Oferta Emprego Pública do ano 2010.

Con data 25/06/2014, esta Concellería de Goberno dita resolución pola que se resolve o recurso de
reposición interposto por dona Natalia Blanco Caamaño, quen aparecía como aspirante excluída na
citada lista definitiva por non acreditar a súa identidade mediante copia compulsada por ambos lados
do DNI ou outro documento similar (requisitio esixido pola base 5ª das bases xerais que regulan a
convocatoria de procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no Concello de Pontevedra incluídas
na OEP de 2010). Na devandita resolución, acórdase o seguinte:

“(...) Primeiro.—Admitir a trámite o recurso interposto por Natalia Blanco Caamaño, con DNI
44832985 M, contra a resolución do Concelleiro de Goberno responsable da Área de Réxime Interior e
Persoal pola que se aproba a relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e se fixa a data do
primeiro exercicio do proceso selectivo convocado para cubrir 2 prazas de auxiliar administrativo da
OEP do ano 2010, ao presentarse en tempo e forma.

Segundo.—Estimar o recurso interposto ao quedar acreditado, mediante a certificación emitida pola
Oficina de Correos de Bertamiráns, que a instancia de subsanación presentada pola interesada xunto
coa fotocopia compulsada do seu DNI foi presentada dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde
o día seguinte da publicación da lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo
convocado para cubrir 2 prazas de auxiliar administrativo da OEP do ano 2010 (o día 06/05/2014).

Terceiro.—Debe proceder, en consecuencia, a ditarse e publicarse unha nova resolución
complementaria á Resolución de data 15 de maio de 2014 pola que se aprobou a lista definitiva de
aspirantes admitidos e excluídos do proceso selectivo convocado para cubrir 2 prazas de auxiliar
administrativo da OEP do ano 2010, ao ter que entenderse emendada no prazo de subsanación de
instancias a causa de exclusión inicial de dona Natalia Blanco Caamaño (a falta de presentación do
DNI compulsado da interesada) e proceder á admisión da Sra. Blanco Caamaño para participar no
devandito proceso selectivo (...)”

De conformidade co anterior, 
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R E S O LV O :

Primeiro.-Modificar a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos do proceso selectivo
convocado para cubrir prazas vacantes de auxiliar administrativo de administración xeral do Concello
de Pontevedra incluídas na Oferta Emprego Pública do ano 2010, no senso de declarar a admisión da
seguinte aspirante na oposición libre convocada para a cobertura de 2 prazas vacantes de auxiliar
administrativo de administración xeral:

NATALIA BLANCO CAAMAÑO

Segundo.—Mantéñense os demáis termos da Resolución do concelleiro de goberno responsable da
Área de Réxime Interior e Persoal publicada no Boletín Oficial da Provincia (BOP) nº 98 de data 23 de
maio de 2014, tanto no relativo ás datas de constitución tribunal como na celebración do primeiro exame
do proceso selectivo para a cobertura de dúas prazas de auxiliar administrativo (quenda libre), así como
a composición definitiva do tribunal cualificador do devandito proceso selectivo.

Terceiro.—Ordear a publicación no Boletín Oficial da Provincia desta resolución para garantir o
xeral coñecemento de todos os interesados no procedemento.

Cuarto.—Contra este resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o
mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes o partir do día seguinte ao desta resolución (artigos 107 e
117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/99 de 13 de xaneiro) ou ben recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado Contencioso Administrativo de Pontevedra, de
conformidade co artigo 46 da Lei 29/98, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contenciosa-
Administrativa).

Así o ordena e dispón o concelleiro de goberno responsable da Área de Réxime Interior e Persoal no
exercicio das súas atribucións delegadas, en Pontevedra a vinte e seis de xuño de dous mil catorce, ante
o Secretario da Administración municipal, que DA FE da precedente resolución”.

Pontevedra, 4 de xullo de 2014.—O Concelleiro de Goberno responsable da Área de Réxime Interior
e Persoal, Vicente García Legísima. 2014006220

E D I C T O

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou
aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de
construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas para o período
impositivo do mes de xullo 2014.

—  Lugar: Servizo de Xestión Tributaria e outros Ingresos de Dereito Público (Campo do Boi 4,
esquina a Xofre de Tenorio núm. 5).

—  Horario: De luns a venres, de 9:00 a 13.30 horas

—  Prazo: Ata o 16 de setembro de 2014.

Exponse ao público ata o 16 de setembro de 2014 o Padrón de contribuíntes suxeitos a taxa pola
utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con
mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras
instalacións análogas correspondente ao período impositivo do mes de xullo de 2014 aprobado, en data
08/07/2014, por Resolución da adxunta ao Órgano de Tesouraría e Xestión Tributaria.

Contra o precedente acto, que non pon fin á vía administrativa, e sen prexuízo de calquera outro
recurso que considere oportuno o interesado, poderá interpoñerse:
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