CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA)
Rúa Vilanova, 1 - 15817 BOIMORTO Teléfono: 981 516 020 - Fax: 981 516 045
E-mail: correo@boimorto.es
Web: www.concellodeboimorto.es

ANUNCIO TABOLEIRO DE EDICTOS E PÁXINA WEB DO CONCELLO DE
BOIMORTO
Por Decreto de Alcaldía de data 02/06/2017, aprobouse a lista provisional de admitidos/as e
excluídos/as do proceso de selección Programa de integración laboral de tres peóns para obras
e servizos mínimos municipais do Concello de Boimorto, polo sistema de concurso oposición e
cuxo contido se reproduce a continuación:
<< Descrición Decreto: Aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as do
proceso de selección Programa de integración laboral de tres peóns para obras e servizos mínimos
municipais do Concello de Boimorto
DONA MARIA JESUS NOVO GOMEZ ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE
BOIMORTO (A CORUÑA )
Finalizado o prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso selectivo do Programa
de integración laboral da Deputación Provincial da Coruña para a contratación laboral temporal de
tres peóns de obras e servizos mínimos municipais, aprobado por decreto desta alcaldía núm. 151
de data 08/05/2017.
Vista a certificación de Secretaría de data 01/06/2017 sobre as solicitudes presentadas en tempo e
forma.
En uso das atribucións conferidas a esta Alcaldía polo artigo 21.1 g) da Lei 7/1985 do 2 de abril de
bases de réxime local polo presente,
RESOLVO:

CVD: TYURjgqSt+BmO1ltXN2D
Verificable en la Sede Electrnica del Organismo.

PRIMEIRO.- Aproba-la seguinte lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as:
PEÓNS PROGRAMA INTEGRACIÓN LABORAL
APELIDOS E NOME
DNI
ADMITIDOS/AS
ENJAMIO BLANCO ANTONIO
33279429Q
FERNANDEZ RAMOS XEILA
54152466R
LAGE RODRIGUEZ MARIA DEL MAR
78782253P
LIÑEIRA CASAL GENDO
78786784P
MONTERO VAZQUEZ JAVIER
22726992W
NOVO VEIGA MARIA DEL MAR
44819957H
EXCLUÍDOS/AS
ESPIÑEIRA PAZOS ALVARO
78809660E
( Motivo: non acreditación de estar incluído nalgunha
das situacións de exclusión laboral, base cuarta da
convocatoria ).

SEGUNDO.- Outorgar un prazo de dous días naturais aos excluídos/as no proceso selectivo para
efectos de reclamacións ou subsanacións de erros segundo o sinalado na base sexta da convocatoria
do programa de integración laboral para a selección de persoal laboral temporal peóns de obras e
servizos mínimos municipais.
TERCEIRO.- Colgar certificación deste decreto na páxina web do Concello e no taboleiro de
anuncios aos efectos oportunos.
BOIMORTO, xoves 1 de xuño de 2017
A Alcaldesa - Presidenta
Asdo.- MARIA JESUS NOVO GOMEZ
>>
O que se fai público para xeral coñecemento
BOIMORTO, o venres 2 de xuño de de 2017
A alcaldesa

CVD: TYURjgqSt+BmO1ltXN2D
Verificable en la Sede Electrnica del Organismo.

ASDO.- MARIA JESÚS NOVO GÓMEZ

Dou fe, a secretaria
Asdo.- REBECA VÁZQUEZ VAZQUEZ

