Mediante resolución de Alcaldía nº 666/2010 do 24 de setembro, aprobáronse
as bases de selección para a contratación laboral (contrato de relevo) mediante
concurso, dunha praza de operario de servizos múltiples, co fin de proceder a
realizar o 80% da xornada laboral do traballador relevado, D. Ramón García
Novo, e poder polo tanto atender así á súa solicitude de xubilación parcial.
Publicadas as citadas bases no Boletín Oficial da Provincia nº 188 de 30 de
setembro, así como no Taboleiro de anuncios do Concello e na web do mesmo,
e transcurrido o prazo para a presentación de instancias.
Tendo en conta os requisitos esixidos para ser admitidos no presente
procedemento selectivo segundo o previsto no punto cuarto das citadas bases
e a competencia que me atribúe o artigo 21.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de Bases de Réxime Local RESOLVO:
PRIMEIRO: Aprobar a seguinte lista provisional de aspirantes admitidos no
citado procedemento de selección por ter presentado de xeito correcto a
documentación esixida nas bases:
1.-D. José Manuel Parga Eiroa…………………………….79.318.749-Y
SEGUNDO: Aprobar a seguinte lista provisinal de aspirantes excluídos polos
motivos que se citan:
1.-D. Carlos Lema Martín……………………………………79.327.127-N.
Non presenta informe ou certificado médico onde se faga constar claramente e
sen xénero de dúbidas que o aspirante se atopa apto para o desenrolo das
probas e para o posterior desenrolo do traballo como operario de servizos
múltiples.
TERCEIRO: De conformidade co previsto no punto quinto das bases de
selección, conceder un prazo de 5 días naturais a contar a partir do día
seguinte á publicación da presente no taboleiro de anuncios do Concello e na
web do Concello (www.concello-cabana.com) para que os aspirantes excluidos
así como no seu caso os omitidos nesta relación poida subsanar os defectos
que motivaron a súa exclusión ou omisión da relación de admitidos.
CUARTO: Publíquese a presente resolución no taboleiro de anuncios do
Concello e na web municipal, para xeral coñecemento.

