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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
TEO

Anuncio nomeamento funcionario de carreira do concello de Teo

A Resolución de Alcaldía n.º 1452/2021, do 29 de decembro de 2021, do Concello de Teo resolveu o seguinte:

Primeiro.- Nomear como funcionario de carreira, pola quenda de promoción interna, a Luis Enrique Papiri Villanueva, con 
DNI nº *****879J, para prover unha (1) praza de administrativo.

Segundo.- Notificar a presente resolución ao aspirante nomeado, comunicándolle que deberá tomar posesión e incor-
porarse no prazo dun mes a partir da publicación do nomeamento, de conformidade co artigo 60.e) da Lei 2/2015, do 29 
de abril, do emprego público de Galicia.

Terceiro.- Dar traslado desta Resolución á Intervención Municipal e ao Departamento de Recursos Humanos.

Cuarto.- Publicar esta Resolución no Boletín Oficial da Provincia, na páxina web municipal: https://www.teo.gal , no 
Portal de Transparencia e no Taboleiro de Anuncios do Concello.

Quinto.- De acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Admin-
istracións Públicas, e na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, contra a pre-
sente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse, con carácter potestativo, un recurso de reposición 
no prazo dun mes ante o mesmo órgano que a ditou ou un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses 
ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa contados a partir do día seguinte ao da publicación 
da disposición impugnada ou ao da notificación ou publicación do acto que poña fin á vía administrativa. No caso de inter-
poñer un recurso de reposición, non se poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto 
expresamente ou se produza a súa desestimación presunta. 

Sexto.- Dar conta ao Pleno na vindeira sesión ordinaria que se celebre.

Teo, 29 de decembro de 2021

O alcalde

Rafael C. Sisto Edreira
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