Visto que en data 19 de abril de 2022 se publicou no BOP de Lugo nº 88 o anuncio da
lista definitiva de admitidos/as e excluídos no expediente de selección de 2 auxiliares
de xeriatría e 1 cociñeiro/a do centro de día como persoal laboral fixo mediante
concurso oposición.
Visto que con posterioridade á publicación se detecta que se cometeu un erro de
transcrición no referente ás datas de exame.
Visto que conforme prescribe o art 109.2 da le 39/2015 de, de 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, estas poderán
rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros
materiais e de feito ou aritméticos existentes nos seus actos.
Considerando o establecido nos artigos 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril de Bases do
Réxime Local, e 61.1 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, que atribúen á
Alcaldía a xefatura superior de todo o persoal.
Corrección de erros
Rectificar o erro, onde pon << A data de constitución do Tribunal será o xoves 2 de
xuño:
 O día 2 de xuño de 2021 ás 8,30 h na Secretaría do Concello de Guitiriz para as
dúas prazas de auxiliar de xeriatría. Conforme á base 7.1 da convocatoria, en dita
data o Tribunal procederá á valoración dos méritos das aspirantes.
 O día 2 de xuño de 2021 na Secretaría do Concello de Guitiriz para a praza de
cociñeiro. Conforme á base 7.1 da convocatoria, en dita data o Tribunal procederá á
valoración dos méritos das aspirantes.
Convocatoria de admitidos/as e excluídos.
Convócase ás persoas aspirantes para a realización da parte teórica da primeira proba
da fase de oposición, o exame tipo test, na aula Cemit do Concello de Guitiriz (R/ do
Concello nº 42, detrás da Casa Habanera):
 O día 04 de xuño de 2021 ás 10.00 h para as dúas prazas de auxiliar de xeriatría.
 O día 04 de xuño de 2021 ás 12:00 h para a praza de cociñeiro.>>
Debe poñer:
A data de constitución do Tribunal será o xoves 2 de xuño:
 O día 2 de xuño de 2022 ás 8,30 h na Secretaría do Concello de Guitiriz para as
dúas prazas de auxiliar de xeriatría. Conforme á base 7.1 da convocatoria, en dita
data o Tribunal procederá á valoración dos méritos das aspirantes.
 O día 2 de xuño de 2022 na Secretaría do Concello de Guitiriz para a praza de
cociñeiro. Conforme á base 7.1 da convocatoria, en dita data o Tribunal procederá á
valoración dos méritos das aspirantes.
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ANUNCIO CORRECCION ERROS MATERIAIS,NA LISTA PROVISIONAL DE
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO EXPEDIENTE DE SELECCIÓN DE 2
AUXILIARES DE XERIATRÍA E 1 COCIÑEIRO/A DO CENTRO DE DÍA COMO
PERSOAL LABORAL FIXO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE. EXPTE
255/2020.

Convocatoria de admitidos/as e excluídos.
Convócase ás persoas aspirantes para a realización da parte teórica da primeira proba
da fase de oposición, o exame tipo test, na aula Cemit do Concello de Guitiriz (R/ do
Concello nº 42, detrás da Casa Habanera):
 O día 04 de xuño de 2022 ás 10.00 h para as dúas prazas de auxiliar de xeriatría.
 O día 04 de xuño de 2022 ás 12:00 h para a praza de cociñeiro.

Publicidade da resolución
Publicar a presente resolución no taboleiro de edictos, na páxina web e sede
electrónica municipais e no BOP de Lugo, para o seu coñecemento e efectos
oportunos.
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