RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Asunto: SELECCIÓN PERSONAL LIMPEZA PRAIAS 2020. Nomeamento tribunal

Vista a necesidade administrativa de proceder á convocatoria é a provisión, mediante o sistema
de oposición, en réxime de dereito laboral temporal, dos seguintes postos de traballo nas
seguintes condicións,
Resultando que se concedeu unha achega ao Concello de Cabana de Bergantiños por importe
de 16.062,94 € (BOP núm. 95 do 26/06/2019, subvencións correspondentes ao programa de
limpeza de praias marítimas 2020).

Posto

PEÓN DE LIMPEZA DE PRAIAS

Tipo de cotrato

LABORAL TEMPORAL POR OBRA OU SERVIZO DETERMINADO

Número de postos

8 (oito)

Duración do contrato

2 meses e medio

Xornada

Parcial.

Características da contratación:
Visto que por Resolución da Alcaldía se acordou convocar, con carácter urxente, o proceso
selectivo de persoal mediante o sistema de concurso, dos postos sinalados,
Atendendo á base 6 das bases aprobadas, tendo en conta a urxencia da convocatoria así como
ao escased de persoal especializado no concello, en virtude da competencia atribuída pola
LRBRL no seu art. 21.1 h) en materia de persoal, visto o informe de Secretaría RESOLVO:

CVD: OQWAi8VHvts1zjoWeONm
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Primeiro: nomear ao seguinte tribunal selectivo para o proceso descrito:
Presidente: José M. Varela Lema. Suplente: Javier M. Lozano García
-

Secretaria: Silvana Facal Martínez. Suplente: Marta Vázquez Garea.

-

Titular: Mª Elisa Fernández González. Suplente: Cristina Morandeira Muíño

-

Titular: Martín Martínez Rioboo. Suplente: Yolanda Ímia Antelo.

-

Titular: José M. Parga Eiroa. Suplente: Margarita Mª Docanto Alonso.

Vogais:

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do
Concello de Cabana de Bergantiños https://sede.concello-cabana.es co Código de Verificación Dixital (CVD)
especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

Segundo: notificar este acordo aos membros do tribunal selectivo así como copia das bases
do proceso selectivo e lista defintiva de admitidos.
Terceiro: dar conta ao pleno na vindeira sesión que se celebre e publicar este acordo na
páxina web municipal así como no taboleiro de editos do Concello.

CVD: OQWAi8VHvts1zjoWeONm
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

En Cabana de Bergantiños, documento asinado dixitalmente segundo se indica na banda
lateral.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do
Concello de Cabana de Bergantiños https://sede.concello-cabana.es co Código de Verificación Dixital (CVD)
especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

