ASUNTO: RELACIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PROCESO SELECTIVO
PEÓN APROL
DOCUMENTO: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Por Resolución de Alcaldía de data de 13/05/2022 aprobáronse as bases reguladoras do proceso
selectivo destinado á provisión con carácter laboral temporal dun/dunha peón forestal (Aprol).
O anuncio e bases da convocatoria publicáronse na páxina web do concello www.boiro.gal.

O Servizo Público de Emprego remitiu resultado da selección da oferta de emprego nº 12-2022-5418
coa relación das persoas candidatas para este proceso selectivo.
Rematado o prazo para a presentación de instancias de solicitude para tomar parte neste proceso
selectivo, presentaronse un total de 10 solicitudes.

RESOLVO:
Primeiro.- Declarar provisionalmente admitidas no proceso selectivo convocada por Resolución de
Alcaldía de data de 13/05/2022 que rexe o procedemento de proceso selectivo destinado á provisión
con carácter laboral temporal dun/dunha peón forestal, ás seguintes persoas aspirantes por ter
presentada en tempo e forma a documentación relacionada na base 4º desta convocatoria e que
figuran na relación de resultado da oferta de emprego remitida polo SPEG:
Nome

CELGA

QUINTÁNS DIESTE, RUBÉN

EXENTO

VITURRO SOMOZA, IVÁN

EXENTO

EIRÍN BOUZÓN, ARMANDO

EXENTO

SUÁREZ LÓPEZ, DARÍO

EXENTO

PÉREZ VÁZQUEZ, OLIVER

NON EXENTO

Segundo.- Declarar provisionalmente excluídas no proceso selectivo convocado por Resolución de
Alcaldía de data de 13/05/2022 que rexe o procedemento de proceso selectivo destinado á provisión
con carácter laboral temporal dun/dunha peón forestal, ao seguintes aspirantes polos seguintes
motivos de exclusión:
Nome

Motivo de exclusión

CELGA

MUÑIZ FANDIÑO, ALEJANDRO

Non consta na relación de -candidatos
enviada
polo
SEPE

LODEIRO LEIS, DAVID

Titulación

Non exento
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DECRETO

Francisco Javier Oubiña Lodeiro (2 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 06/06/2022
HASH: 4dd8015d2506ff0291998715d9607bdd

Logo de revisadas as solicitudes de participación e comprobado o cumprimento dos requisitos
esixidos na base 4º desta convocatoria, así coma nas bases que rexen a concesión da subvención
para esta contratación, procede aprobar a relación provisional de persoas admitidas e excluídas.

Número: 2022-0615 Data: 06/06/2022

Tal e como consta na Orde de 07/01/2022 de convocatoria desta subvención (DOG nº 21 do
01/02/2022) este concello, como entidade local beneficiaria, solicitou as persoas demandantes non
ocupadas mediante a presentación dunha oferta de emprego específica nunha oficina de emprego da
Xunta de Galicia.
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JOSE RAMON ROMERO GARCIA (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 06/06/2022
HASH: 9c949fc485d670a9ba1194fbfe839890

EXPEDIENTE: 2446/2022

DOMINGUEZ TRIÑANES, SERGIO

Non consta na relación de -candidatos
enviada
polo
SEPE

PEDROSO ROSALES, RIGOBERTO

Titulación, Dni

Non exento

LÓPEZ LOJO, JOSÉ MANUEL

Titulación

Non exento

Terceiro.- Facer pública, mediante a súa inserción na páxina web do concello www.boiro.org e no
Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello, a lista provisional de persoas aspirantes admitidas e
excluídas, que poderán presentar as alegacións que consideren oportunas no rexistro xeral do
Concello de Boiro ata o día 08/06/2022 ás 13.30 h. para a emenda dos posibles defectos e omisións
na documentación presentada.

Cuarto.- Dar conta ó Pleno na primeira sesión ordinaria que se convoque.
Boiro, á data que figura na marxe esquerda.

DECRETO

O alcalde do Concello de Boiro
O secretario do Concello de Boiro
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plenos da Casa Consistorial do Concello de Boiro para a realización de todos os
exercicios correspondentes á fase de oposición.

Número: 2022-0615 Data: 06/06/2022

Cuarto.- Con data 08/06/2022 publicarase a listaxe definitiva de admitidos e excluídos na que se
convocará a todos os aspirantes para o XOVES, 09/06/2022 ás 09.30 h. no salón de

