Descrición Decreto: Aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as do proceso de
selección de tres peóns para o Programa de integración laboral da Deputación Provincial mediante a
execución de obras e servizos mínimos municipais para o ano 2018
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 tres peóns
para o Programa de integración laboral da Deputación Provincial mediante a execución de obras e
servizos mínimos municipais para o ano 2018, aprobado por decreto desta alcaldía núm. 196/2018
de data 23/05/2018.
Vista a certificación de Secretaría de data 07/06/2018 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

CVD: JwnryshKrIKWodsqITIg
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRIMEIRO.- Aproba-la seguinte lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as:
PEÓNS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL
APELIDOS E NOME
DNI
ADMITIDOS/AS
LOPEZ TABOADA MIGUEL
33266768M
MATOS FUENTES ROBERTO
32791322S
VAZQUEZ GONZALEZ ANDREA
35623074F
MONTERO VAZQUEZ JAVIER
22726992W
LAGE RODRIGUEZ M.ª DEL MAR
78782253P
PARDO VIDAL M.ª LUZ
78782249G
EXCLUIDOS/AS
LAPIDO DOLDAN PABLO
32833903T
( Motivo: non acreditación de ser persoa
desempregada inscrita no Servizo Público
de Emprego como demandante non
ocupado e estar dispoñible para o
emprego conforme o punto quinto da
convocatoria)
SEGUNDO.- Outorgar un prazo de dous días hábiles aos excluídos/as no proceso selectivo
para efectos de reclamacións ou subsanacións de erros segundo o sinalado na base sexta da
convocatoria para a selección de tres peóns Programa de integración laboral para execución de
obras e servizos mínimos municipais.
TERCEIRO.- Colgar este decreto na páxina web do Concello e no taboleiro de anuncios aos
efectos oportunos.

BOIMORTO, xoves 7 de xuño de 2018

CVD: JwnryshKrIKWodsqITIg
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

A Alcaldesa - Presidenta
Asdo.- MARIA JESUS NOVO GOMEZ

Dou fe, a secretaria
Asdo.- REBECA VÁZQUEZ VAZQUEZ

