exp. 2017/G003/000059

RESOLUCIÓN
ASUNTO: SUBSTITUCIÓN DUN MEMBRO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DAS PROBAS
CONVOCADAS PARA CONTRATACIÓN DUN CONDUTOR E DOUS PEÓNS DENTRO DO PIL DA
DEPUTACIÓN
EXPEDIENTE: 2017/G003/000059

ANTECEDENTES:

O día 29-05-2017 ditouse por esta Alcaldía a Resolución nº 68/2017 pola que se aprobaban as
bases especificas que regularan a contratación de persoal o abeiro do programa de integración
laboral (PIL) da Deputación Provincial da Coruña, Epte. Nº 2017/G003/000048
Na indicada resolución procedíase a nomear como tribunal cualificador encargado de valorar a
proba aos seguintes membros:
Presidenta: Cristina Sueiras Rodriguez, funcionaria do Concello de Moeche ou persoa que a
substitúa
Secretaria: Consolación Couce Calvo, secretaria do Concello de Meche ou persoa que a substitúa
Vocais:

Juan Carlos Sueiras Luaces, persoal laboral fixo do Concello de Moeche ou persoa que o
substitúa.
Quedando convocados os membros do Tribunal para o mércores e o xoves, días 7 e 8 de xuño
para a valoración de méritos dos aspirantes e a realización das correspondentes probas prácticas.
D. Antonio Garcia Mendez comunica a sua imposibilidade de asistir as sesións convocadas, en
consecuencia:
CVD: kelGvBMHouooOk7VHGSo
Verificable en la Sede Electrnica del Organismo.
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Antonio García Méndez, funcionario do Concello de Moeche ou persoa que o substitúa.

No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
Proceder o nomeamento de D. Pilar Pazo González, persoal laboral fixa deste concello como
vocal do tribunal cualificador encargado de valorar a proba en substitución de D. Antonio Garcia
Mendez, a traballadora nomeada que queda convocada para os días e horas fixadas no decreto
de referencia
En Moeche, martes 6 de xuño de 2017.
A alcaldesa,
Beatriz Bascoy Maceiras
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