O día 23/02/2021 ditouse a Resolución da Alcaldía núm. 2021-0029 que de seguido se
transcribe:
Expediente: 4/2021
RESOLUCIÓN
ASUNTO: APROBACION DA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS
PARA TOMAR PARTE NO PORCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DE BOLSAS
DE TRABALLO DE CONDUCTOR/OPERARIO E PEON DE OBRAS E SERVIZOS
MUNICIPAIS.
EXPEDIENTE: 4/2021
ANTECEDENTES:
Rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no procedemento convocado
para a formación de dúas bolsas de traballo que servirán de base para a contratación laboral
temporal ou nomeamentos interinos de persoal para o departamento de obras e servizos do
Concello de Moeche, para os casos de substitucións do persoal que está a prestar o servizo por
vacacións, permisos, ILT, ou vacantes no servizo:
Condutor operario
Peón de obras e servizos municipais
E, de conformidade co establecido nas Bases da Convocatoria aprobada por acordo da Xunta de
Goberno Local de data 22 de marzo de 2017
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
Primeiro.- Aprobar as listas provisionais dos aspirantes admitidos e excluídos que solicitaron a
súa inclusión na bolsa de emprego.
Condutor operario
Aspirantes admitidos
Fernández Castrillón, Amaro
Non hai aspirantes excluídos
Peón de obras e servizos municipais
Aspirantes admitidos
Alves Pastoriza, Mª del Carmen
Seco Arnoso, Enrique
Non hai aspirantes excluídos
Segundo.- publicar as listas provisionais na paxina web do Concello e no taboleiro de Anuncios
da Corporación.
Terceira.- concédese un prazo de TRES días hábiles, contados a partir do seguinte o da
publicación deste listaxe na paxina web do Concello para reclamacións, se as houbese, ou para
emenda dos defectos de documentación
Moeche, na data da sinatura dixital
A alcaldesa
Asdo.: Beatriz Bascoy Maceiras
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