RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Identidade do aspirante
Formoso Castro José Antonio
González Castiñeiras José Manuel
Alborés Suárez Pablo
Rey Montes Luis Domingo

DNI
44818789T
76518124E
33275786F
45870292N

Puntos obtidos
8.60
8.55
8.25
7.90

TERCEIRO. Visto o informe de Intervención
RESOLVO
PRIMEIRO. Propoñer a contratación como operarios de servizos múltiples subvencionados ao
abeiro das Axudas para entidades locais para a contratación temporal de persoas perceptoras
de RISGA a D. José Antonio Formoso Castro e a D. José Manuel González Castiñeiras, por seren
os aspirantes que acadaron maior puntuación nas probas recollidas nos apartados 9ª.1 e 9ª.2
das bases da convocatoria.
Conforme á base 11ª da convocatoria, co resto dos aspirantes que superaron a fase de
oposición constitúese unha bolsa de traballo para cubrir posibles renuncias ou outras vacantes,
ou para atender necesidades imprevistas dentro do antedito programa. A vixencia da bolsa de
emprego rematará, en todo o caso, o 07.04.2021.
SEGUNDO.Publicar esta resolución na sede electrónica e na páxina web do Concello.
TERCEIRO. Requirirlle á persoa seleccionada para que achegue a documentación que proceda a
fin de acreditar que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos na convocatoria, base 12ª,
no prazo de 5 días a contar desde esta publicación.
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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SEGUNDO. Vista a proposta do Tribunal cualificador respecto da relación definitiva de persoas
aprobadas por orde de puntuación, e de conformidad eco artigo 21.1.h) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, de Bases do Réxime Local e o artigo 7 do Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, polo que
se establecen as regras básicas e os programas mínimos a que debe axustarse o procedemento
de selección dos funcionarios da Administración Local; sendo, unha vez rematadas as probas
que figuran nas bases 9.1 e 9ª.2 da convocatoria, aprobados os aspirantes coa seguinte orde de
puntación:

Número: 2020-0209 Data: 08/07/2020

PRIMEIRO. Avocar para este asunto concreto a competencia delegada na Xunta de Goberno
Local con resolución 2019-0171 de 28 de xuño.

DECRETO

MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ (2 para 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Data de Sinatura: 08/07/2020
HASH: f8acba06b071b6930d212ffeb8f6ab13

MINIA ASTRAY BARCA (1 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 08/07/2020
HASH: e51bb7d07fd5ef7d6cb61be741e6e803

Expedinte núm.:365/2020
Resolución con número e data establecidos á marxe
Procedemento: Seleccións de Persoas e Provisións de Postos: 2 operarios de servizos múltiplos
perceptores de RISGA 2020

