RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.ASUNTO: LISTAS PROVISIONAL SELECCIÓN TÉCNICO PARA ATENCIÓN DO CENTROS DE
INTERPRETACIÓN DOS MUIÑOS DE AUGA DA COSTA DA MORTE 2021
EXPEDIENTE: 2021/G003/000698

ANTECEDENTES:
ANTECEDENTES:
A Deputación provincial da Coruña ven de publicar no BOP de 1 de xuño de 2021 a concesión definitiva
de subvencións correspondentes ao programa FO216: convocatoria do programa de subvencións a
concellos e entidades locais para contratar persoal técnico PARA ATENCIÓN DO CENTROS DE
INTERPRETACIÓN DOS MUIÑOS DE AUGA DA COSTA DA MORTE 2021.

CVD: q4sbDkERJjXrKBo287n8
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Tendo en conta o argumentado na providencia de inicio de expediente de data de 3 de xuño de 2021 e
Segundo a Lei 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 que
no seu artigo19.4. enténdese xustificado o carácter prioritario e/ou esencialidade do servizo a contratar
considerándose unha necesidade urxente e caso excepcional, que afecta ao funcionamento dun servizo
público.
Sendo publicadas o día 11 de xuño de 2021 as bases que rexen proceso selectivo no Boletin oficial da
provincia . Unha vez remaatado o prazo de presentación de instancias par atomar parte no proceso e a
vista das instancias presentaca. No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local,
RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar a seguinte lista provisional de admitidos e excluidos:
ADMITIDOS
APELIDOS
CARUNCHO ABELLANAS
MOUZO POSE

NOME
LUCIA
MARIA ROSARIO

DNI
***3602**
***3531**

EXCLUIDOS
MOTIVO
APELIDOS
NOME
DNI
EXCLUSION
*
VAZQUEZ LIÑEIRA
JORGE
***2139**
* Titulación universitaria relacionada directamente co ámbito da xestión de museos (Historia da Arte, Historia,
Turismo, Humanidades, Belas Artes ou similares) e/ou da xestión do patrimonio natural (Bioloxía).

SEGUNDA.- Expoñer esta resolución na paxina web do concello ( https://www.alaracha.gal/)

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na https://sede.alaracha.es.

TERCEIRA.-De conformidade co establecido na base sexta da convocatoria, concedese un prazo de 3
días hábiles para reclamación e subsanación de defectos, que se iniciara o día seguinte ao da publicación
de esta resolución. De non efectuar a subsanacion no prazo requirido os aspirantes excluídos
provisionalmente, serán excluídos definitivamente do proceso selectivo.

CVD: q4sbDkERJjXrKBo287n8
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Asinado dixitalmente polo sr. Alcalde, José Manuel López Varela, do que eu secretario, Miguel Piñeiro
Souto, dou fe.
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