Concello de Boiro

LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS DE PRAZAS DE CONDUCTOR
PARA A SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO E E CONVOCATORIA PARA O PROCESO
SELECTIVO.
EXPEDIENTE: 1030/2020
Faise público para xeral coñecemento que por resolución da alcaldía ditada no día de hoxe se
acordou:
DOCUMENTO: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

O 17 de xuño de 2020 a Xunta de Goberno Local aprobou, entre outros, as bases de
selección para a confección dunha lista para a cobertura laboral temporal de prazas de
condutor/a para o servizo de recollida de lixo.
O anuncio da convocatoria publicouse no Diario “La Voz de Galicia” o 22/06/2020 así coma
no taboleiro municipal de anuncios e na páxina web do concello www.boiro.org, na mesma
data.
O 07/08/2020 se publicou a resolución de alcaldía donde constaba o listado provisional de
admitidos e excluídos.
O 21/08/2020 rematou o prazo para a presentación de alegacións contra ese listado
provisional. O candidato Roberto P …. presentou alegación ca xustificación dos requisitos
pendentes.
Logo de revisadas as solicitudes de participación e comprobado o cumprimento dos
requisitos esixidos na base sexta desta convocatoria, procede aprobar a relación definitiva
de persoas admitidas e excluidas.
Visto canto antecede, RESOLVO:
Primeiro.- Acepta-las alegacións presentadas por Roberto P …. con DNI 5348…..
Segundo.- Declarar definitavamente admitidos na oposición convocada por acordo da
xunta de goberno local de data 17 de xuño de 2020, que rexe o procedemento para a
confección dunha lista para a cobertura laboral temporal de prazas de condutor/a para o
servizo de recollida de lixo ós seguintes aspirantes por ter presentada en tempo e forma a
documentación relacionada na base sexta das que rexen este procedemento:

DNI

NOME

7879

JAVIER NI

5293

JOSE ANTONIO AL

5293

JUAN CARLOS R

3328

JUAN JOSE I

5293

LUIS ALBERTO C

5348

PABLO G

5348

ROBERTO P
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ANUNCIO

Concello de Boiro
Terceiro.- Declarar definitivamente excluídos na oposición convocada por acordo da xunta
de goberno local de data de 17 de xuño de 2020, que rexe o procedemento para a
confección dunha lista para a cobertura laboral temporal de prazas de condutor/a para o
servizo de recollida de lixo ós seguintes aspirantes polos seguintes motivos de exclusión:
DNI

NOME

3327

LINO G

7650

MANUEL S

3325

RAMON H

Terceiro.- Nomear ó seguinte Tribunal Cualificador para o referido proceso selectivo, con
arranxo á seguinte composición:
Presidente: Mª Dolores Franco López
Presidente suplente: Marta Oviedo Creo
Secretario: Martín Blanco Buceta
Secretario suplente: María Mariño Poza
Vocal 1: José G. Romero Caamaño.
Vocal 1 suplente: Rafael M. Riveiro Figueira.
Vocal 2: Jesús A. Moledo Sieira
Vocal 2 suplente: José A. Deira Piñeiro
Vocal 3: Eva M. Rivero Álvarez
Cuarto.- Facer pública, mediante a súa inserción no Taboleiro de Anuncios da Casa do
Concello, a lista definitiva de admitidos e excluídos e convocar ós aspirantes admitidos
para o martes 02/09/2020 ás 10,30 horas no Salón de Plenos da Casa do Concello para a
realización de tódolos exercicios correspondentes á oposición.
Os/as aspirantes acudirán provistos do seu Documento Nacional de Identidade.
Así mesmo, e en relación coas medidas de prevención hixiénico-sanitarias, cada aspirante
deberá presentarse co seu propio bolígrafo e mascarilla.
Quinto.- Notificar a presente resolución ós membros do Tribunal de Selección e dar conta ó
Pleno na primeira sesión ordinaria que se convoque.”

Boiro, na data que figura ó marxe na sinatura dixital.
O secretario do tribunal, Martín Blanco Buceta.
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Vocal 3 Suplente: Juan M. Sobradelo Villar.

