Concello de Boiro

ANUNCIO

Transcríbese a continuación a resolución de alcaldía de data 15/07/2021 donde constan as
persoas admitidas e excluidas do proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a
contratación laboral temporal de peóns (Aprol Rural 2021):
EXPEDIENTE: 4044/2021
DENOMINACIÓN: RELACIÓN FINAL ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS DO PROCESO SELECTIVO
PARA A CONFECCIÓN DUNHA LISTAXE PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PEÓNS
APROL RURAL 2021

DOCUMENTO: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Por resolución do 06 de xullo de 2021 aprobáronse as bases que rexen a convocatoria do
proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a contratación laboral temporal de
peóns APROL rural (subvención de fomento de emprego Xunta de Galicia).
Seguindo a Orde do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que regulan as
axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de
colaboración coas entidades locais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano
2021, solicitouse oferta de Emprego o Servizo Público de Emprego (SEPE).
Resultando que o SEPE remitiu ó concello listaxe de persoas candidatas en data de
07/07/2021 con número de oferta 12-2021-5999.
O 08/07/2021 mantívose reunión cos aspirantes interesados no posto dentro do resultado da
oferta de emprego remitida polo SEPE (nº 12-2021-5999).
Logo de revisadas as solicitudes de participación e comprobado o cumprimento dos requisitos
esixidos na base 4ª desta convocatoria, procede aprobar a relación provisional de persoas
admitidas e excluidas.
RESOLVO:
Primeiro.- Declarar definitivamente admitidas na oposición convocada por resolución de
alcaldía do 06 de xullo de 2021 que rexe o procedemento de proceso selectivo para a
confección dunha listaxe para a contratación laboral temporal de peóns APROL rural, ás
seguintes persoas aspirantes por ter presentada en tempo e forma a documentación
relacionada na base 4ª das que rexen este procedemento:

NIF

Nome

53486

RUBEN DAR***

33261

CARLOS S***

Segundo.- Declarar excluídas na oposición convocada por resolución de alcaldía do 06 de
xullo de 2021 que rexe o procedemento do proceso selectivo para a confección dunha listaxe
para a contratación laboral temporal de peóns APROL rural, ás seguintes persoas aspirantes
polos seguintes motivos de exclusión:
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Francisco Javier Oubiña Lodeiro (1 para 1)
Secretario
Data de Sinatura: 19/07/2021
HASH: 7b3e8e362977bc8b55e529c529fad717

RELACIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS – PEÓNS (APROL Rural 2021)

Concello de Boiro
CIF

Nome

Motivo da exclusión

76507

JOAQUIN BR***

DNI, titulación.

52458

MIGUEL ANGEL C***

Artigos 14 e 18 da ORDE de 12 de abril de
2021.

44836

ALEJANDRO S***

Artigos 14 e 18 da ORDE de 12 de abril de
2021.

52932

OSCAR JOSE S***

Artigos 14 e 18 da ORDE de 12 de abril de
2021.

52932

ALBERTO V***

Artigos 14 e 18 da ORDE de 12 de abril de
2021.

54226

ERIK V***

Titulación.

76778

MARIA JOSE V***

DNI, titulación.

Terceiro.- Nomear ó seguinte Tribunal Cualificador para o referido proceso selectivo, con
arreglo á seguinte composición:
Presidente: Mª Carmen Saavedra Pego (Suplente: Coira Silva, J. Andrés)
Secretario: Martín Blanco Buceta (Suplente: María Mariño Poza)
Vogal 1: Pablo Romero Núñez (Suplente: Pérez Hermo, Ignacio Javier)
Vogal 2: Alicia N. Obelar Alarcón (Suplente: Carmen Treus Outeiral)
Vogal 3: Sobradelo Villar, Juan M. (Suplente: Dieste Meis, Juan Antonio)

O exercicio do proceso selectivo, correspondente á proba de avaliación do coñecemento da
lingua galega realizarase a continuación da proba de coñecementos para todas aquelas
persoas non exentas da súa realización.
A continuación realizarase o exercicio da oposición correspondente á proba práctica.
Quinto.- Notificar a presente resolución ós membros do Tribunal de Selección e dar conta ó
Pleno na primeira sesión Dar conta ó Pleno na primeira sesión ordinaria que se convoque.”
Boiro, na data que figura ó marxe, na sinatura dixital.
O secretario xeral, Francisco J. Oubiña Lodeiro.
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Cuarto- Facer pública, mediante a súa inserción no Taboleiro de Anuncios da Casa do
Concello, a lista de admitidos e excluídos, e convocar a tódolos aspirantes para o vindeiro
martes 20/07/2021 ás 08:30 h. no salón de plenos da Casa Consistorial para a realización
do primeiro exercizo correspondente á oposición.

