RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.ASUNTO: APROBACIÓN LISTA DEFINTIVA E
FECHA PRIMEIRA PROBA
CONVOCATORIA SELECCIÓN PERSONAL: TÉCNICO TURISMO 2022 (VINCULADO A
SUBV. DEPUTACIÓN DA CORUÑA)
EXPEDIENTE: 2022/G003/000563
ANTECEDENTES:
A Deputación provincial da Coruña publicou no BOP de data 28 de marzo de 2022 a concesión de
subvencións a concellos e agrupacións de concellos da Coruña de menos de 50.000 habitantes para
financiar gastos de persoal das oficinas de turismo ano 2022.
O obxecto da contratación é a realización de actividades relacionadas cos servizos mínimos previstos no
artigo 25h. da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Na providencia de inicio
do expediente detállanse as necesidades urxentes e inaprazables que motivan o nomeamento temporal de
acordo co artigo 15 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto
Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro e artigo 11.3 do do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, así como a
modalidade de contratación.
Aprobase as bases de selección por decreto de alcaldía nº 448/2022 que e publicada o día 5 de mayo no
BOP nº 85

CVD: 3OEFLN8EUV6esyGYVskN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Unha ver rematado o prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso, e a vista das
instancias presentadas polos aspirantes, aprobouse a lista provisional de admitidos por Resolución de esta
alcaldía o 16 de maio de 2022, concedendo un prazo de 5 días hábiles para a subsanación de
documentación ás persoas excluídas.
Subsanada a documentacion pola única persoa rexeitada se dá por rematado o prazo de subsanación, e
no uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar a seguinte lista definitiva de admitidos e excluídos

1
2
3
4

NOME E APELIDOS
ANDRADE FRAGA, MARIA INES
FRAGA PEREZ, SARA
GUERRA GOMEZ, MARIA JOSE
RIVERO BARREIRO, MIGUEL ANGEL

DNI
***3399**
***4484**
***8452**
***0425**

CELGA
X
X
X
X
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SEGUNDO.- Nomear as seguintes persoas como membros do tribunal para o desenvolvemento deste
proceso:
Titulares
Presidente: Eduardo Mera Rico (Interventor do Concello da Laracha)
Secretario/a: Miguel Piñeiro Souto (Secretario do Concello da Laracha)
Vocais: Lucía Barreiro Angeriz (Auxiliar administrativo do Concello da Laracha),
Sonia Corral Corral (tesoreira do Concello da Laracha)
Andrea Rodríguez Lorenzo (Animadora cultural do Concello da Laracha)
Suplentes
Presidente: Miguel Barbeito Rivas (Técnico de deportes do Concello da Laracha)
Secretario/a: Juan Carlos Antelo Martínez (Técnico de admon. xeral do Concello da Laracha).
Vocais: Verónica María Otero López (Técnica de Admón Xeral do Concello de Cambre)
Luz Mª Villa Álvarez (Interventora Xeral do Concello de Arteixo)
Ana María Gómez Peña (Interventora Xeral do Concello de Mugardos)
TERCERO.- O Tribunal reunirase para a valoración de méritos previamente a data da proba práctica.
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CUARTO.- Fixar a data, lugar e hora de inicio da fase de oposición para o día 31 de maio do 2022 ás
11:00 horas no salón de plenos do Concello da Laracha, praza do Concello s/n, A Laracha.
QUINTO.- Ordenar a publicación deste anuncio no taboleiro de edictos e na paxina web do Concello .
Asinado dixitalmente polo sr. Alcalde, José Manuel López Varela, do que eu secretario, Miguel Piñeiro
Souto, dou fe.
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