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 ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colexiado:  

JGL/2022/37 A Xunta de Goberno Local  

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Extraordinaria 

Data  14 de decembro de 2022 

Duración  Dende as 12:03 ata as 12:15 horas 

Lugar  Sala de Reunións 

Presidida por  Manuel Cuíña Fernández 

Secretaria  Déborah García Suárez 

 

ASISTENCIA A SESIÓN  

Nome e Apelidos Asiste 

Angela Troitiño Gil SÍ 

Antonio Ferro Losada SÍ 

Jesús Taboada Lázara SÍ 

Mónica González Conde SÍ 

 
Unha vez verificada pola Secretaria a válida constitución do órgano, o Presidente abre sesión, 
procedendo a deliberación sobre os asuntos incluidos na Orden do Día 

 

A) PARTE RESOLUTIVA  

 

Aprobación da acta da sesión anterior: 07.12.2022 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta: - 07 de 
decembro de 2022. 
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FOD - Expediente 1776/2022. Seleccións de Persoal e Provisións de Postos 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Inclusión por urxencia Expediente  1776/2022  
 
Toma a palabra o Sr. Presidente, para explicar a urxencia da proposición incluída na orde do día 
da presente Xunta de Goberno Local. 
 
De conformidade co disposto no artigo 91.4 do RD 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais, sométese a votación a urxencia da inclusión na orde do día do presente asunto co 
seguinte resultado: 
 
Votos a favor: unanimidade 

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros presentes, ACORDA prestar 
aprobación a inclusión da presente proposición na orde do día da Xunta de Goberno de data 14 
de decembro de 2022. 

Expediente 1776/2022. Seleccións de Persoal e Provisións de Postos 

 
PRIMEIRO.- Con data 9 de decembro de 2022 se publicaron no BOP os acordos de Oferta de 
emprego para 2022, aprobación definitiva da RPT e modificación do cadro de persoal.  
 
Elaboradas as bases específicas para os procesos de estabilización de acordo cos criterios 
negociados, segundo consta na acta de mesa de 16 de novembro de 2022 e emitido informe-
proposta pola Secretaría. 
 
A Xunta de Goberno Local , ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 
20 de xuño de 2019, ACORDA: 
 
PRIMEIRO. Aprobar a convocatoria e as bases de selección de persoal, nos termos en que 
figuran non expediente.  
 
SEGUNDO. Publicar o texto íntegro dás bases reguladoras dás probas selectivas no Boletín 
Oficial dá Provincia, e na sede electrónica deste Concello. 
 
TERCEIRO. Publicar un extracto dá convocatoria en ou Boletín Oficial do Estado, sendo a data 
deste anuncio a que servirá para ou cómputo do prazo de presentación de instancias. 
 
 
 
SEGUNDO.- Con data 9 de decembro de 2022 se publicaron no BOP os acordos de Oferta de 
emprego para 2022, aprobación definitiva da RPT e modificación do cadro de persoal. 
 
Elaboradas as bases específicas para o proceso de quenda libre, promoción interna e emitido 
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informe-proposta pola Secretaría: 
 
A Xunta de Goberno Local , ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 
20 de xuño de 2019, ACORDA: 
 
PRIMEIRO. Aprobar a convocatoria e as bases de selección de persoal, nos termos en que 
figuran non expediente. 
 
SEGUNDO. Publicar o texto íntegro dás bases reguladoras dás probas selectivas no  Boletín 
Oficial dá Provincia, e na sede electrónica deste Concello. 
 
TERCEIRO. Publicar un extracto dá convocatoria en ou Boletín Oficial do Estado, sendo a data 
deste anuncio a que servirá para ou cómputo do prazo de presentación de instancias. 

 

 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE  


