
Anuncio Servizo de Persoal e

Recursos Humanos do Concello de Ourense

Anuncio de nomeamento, en comisión de servizos, do  posto de Xefe de servizo de Saúde.

Mediante Decreto núm. 2022000715 de 1 de febreiro de 2022, o Alcalde-Presidente do Concello de

Ourense, no uso das  atribucións legalmente conferidas, adoptou a seguinte resolución:

Primeiro.-  Aprobar e elevar a definitiva a relación de canditados admitidos para a cobertura

temporal, en réxime de comisión de servizo, do posto de Xefe de servizo de saúde, o resultar

admitidos todos os candidatos: 

D. Luis Tros de Ilarduya Guerendiain, grupo A 1, Administración xeral.

D. Ismael Méndez Outeiriño, Grupo A1, Administración Especial. 

D. Manuel Eirín Feijoo, Grupo A1, Administración Especial. 

D. Ignacio Alonso Barro, grupo A 1, Administración xeral.

Segundo.- Nomear a Dº Manuel Eirín Feijóo, titular do DNI 34.986.592-G, en comisión de

servizos, no posto de Xefe de Servizo de Saúde, ata a reincorporación da titular é, en todo

caso, por un prazo máximo de un ano prorrogable por un ano máis. Todo elo, de conformidade

coa base cuarta en relación a base sétima que rixe o proceso e, co informe do Director Xeral

de Recursos Humanos de data 31 de xaneiro de 2022.

Terceiro.-  O presente acordo deberá publicarse no taboleiro de anuncios do Concello e na

páxina web aos efectos de garantir a publicidade é, deberá notificarse aos interesados, xunto

cos informes anteditos, aos efectos oportunos. 

Réxime de recurso: Contra a presente resolución que pon fin a vía administrativa, o interesado,

poderá interpoñer alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que o

ditou,  no prazo dun mes contado a partires do día seguinte  ao da publicación do anuncio  de

conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do procedemento
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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 ante o Xulgado Contencioso-Administrativo de

Ourense,  no prazo de  dous meses contados a partires  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  ate  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 

Alcalde- Presidente 

Gonzalo Pérez Jácome 
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