Descrición Decreto: Aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as do proceso de
selección de dous peóns e un tractorista para o Programa de integración laboral da Deputación
Provincial mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais para o ano 2019
DONA MARIA JESÚS NOVO GÓMEZ ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE
BOIMORTO ( A CORUÑA)
Finalizado o prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso selectivo de dous
peóns e un tractorista para o Programa de integración laboral da Deputación Provincial mediante a
execución de obras e servizos mínimos municipais para o ano 2019, aprobado por decreto desta
alcaldía núm. 171/2019 de data 22/04/2019.
Vista a certificación de Secretaría 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
PRIMEIRO.- Aproba-la seguinte lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as:

CVD: oX7IleN/j2Id2KyXV5uu
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PEÓNS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL
APELIDOS E NOME
DNI
ADMITIDOS/AS
CARRILLO RAMOS ROSA M.ª
XXX8485XX
FANALE GUSTAVO ADRIAN
XXX5351XX
LIÑEIRA CASAL GENDO
XXX8678XX
LOPEZ PARDO LAURA
XXX9759XX
MATOS FUENTES ROBERTO
XXX9132XX
MONTERO VAZQUEZ JAVIER
XXX2699XX
SANDA CODESIDO JESUS LUIS
XXX7866XX
VARELA BUDIÑO JOSE MANUEL
XXX9792XX
EXCLUIDOS/AS
NINGÚN/HA
TRACTORISTA PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL
APELIDOS E NOME
DNI
ADMITIDOS/AS
LIÑEIRA CASAL GENGO
XXX8678XX
VARELA BUDIÑO JOSE MANUEL
XXX9792XX
EXCLUIDOS/AS
NINGÚN/HA
SEGUNDO.- Elevar a definitiva a lista provisional de aspirantes admitidos/as no proceso selectivo
ao non existir excluídos/as segundo o sinalado na base sexta da convocatoria para a selección de
dous peóns e un tractorista Programa de integración laboral para execución de obras e servizos

mínimos municipais.
TERCEIRO.- Nomear os seguintes membros do Tribunal cualificador en aplicación da base sétima
da convocatoria aprobada por decreto alcaldía núm. 171/2019 de data 22/04/2019 para selección de
dous peóns e un tractorista para Programa de integración laboral da Deputación Provincial mediante
a execución de obras e servizos mínimos municipais para o ano 2019:
-Presidente: O encargado de servizos do Concello de Boimorto, Manuel Vázquez García.
Suplente presidente: O condutor do camión de lixo do Concello de Boimorto, Luis Sánchez Aguión.
-Vogais:
1º vogal: A axente de emprego e desenvolvemento local do Concello de Boimorto, Ana Mª Vallo
Camba.
Suplente 1º vogal: A axente de emprego e desenvolvemento local do Concello de Toques, Mónica
Seijas Rey.
2º vogal: O encargado de obras e urbanismo do Concello de Boimorto, Luis Gónzalez Guerra.
Suplente 2º vogal: O condutor palista desbrozadora do Concello de Boimorto, Fco. Javier Aguión
Veiga.
3º vogal: A técnica en intervención familiar- psicóloga do Concello de Boimorto, M.ª Teresa Gómez
Cea.
Suplente 3º vogal: A traballadora social do Concello de Boimorto, M.ª Esther Vidal Pandelo.
-Secetario: o do Concello ou funcionario/a que legalmente o substitúa.
CUARTO.- Convocar aos membros do Tribunal Cualificador para a selección de dous peóns e un
tractorista do Programa de integración laboral da Deputación Provincial, á realización da fase de
concurso ( baremación de méritos) para o venres día 31 de maio ás 12:00 horas na casa consistorial
do Concello de Boimorto.
QUINTO.- Convocar aos membros do Tribunal Cualificador e aos aspirantes para a selección de
dous peóns e un tractorista do Programa de integración laboral da Deputación Provincial, á
realización da fase de oposición ( proba práctica) para o venres día 31 de maio ás 13:00 horas na
Residencia e centro de día de maiores do Concello de Boimorto.
SEXTO.- Colgar este decreto na páxina web do Concello e no taboleiro de anuncios aos efectos
oportunos.

CVD: oX7IleN/j2Id2KyXV5uu
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Decretouno a Alcaldía, Boimorto á data da súa sinatura dixital, do que eu Secretario deste Concello,
dou fe e traslado

A Alcaldesa - Presidenta
Asdo.- MARIA JESUS NOVO GOMEZ

Dou fe, o secretario
Asdo.- JORGE BOADO FERNÁNDEZ

