RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.ASUNTO: LISTA PROVISIONAL CONVOCATORIA SELECCIÓN PERSONAL: TÉCNICO DE
IGUALDADE (SEGUNDA CONVOCATORIA).
EXPEDIENTE: 2022/E001/000055
ANTECEDENTES:
A Deputación provincial da Coruña mediante Resolución 18385. Concesión definitiva programa
FOAI/2022,ven de aprobar a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOAI:
programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o financiamento do persoal técnico ou
axentes de igualdade no ano 2022 (FOAI/2022), e entre eles está o Concello da Laracha (publicado no
BOP de 26 de abril do 2022).
Dacordo cas bases da subvención concedida procedeuse á selección dun Técnico axente de igualdade, se
ben a persoa que foi nomeada para o posto, presentou recentemente a súa renuncia. Non existen mais
aspirantes na bolsa de emprego para poder cubrir o posto ata o 31/12/2021.
O 23 de agosto de 2022 apróbanse por resolución de Alcaldía as bases e nova convocatoria de proceso de
Técnico axente de igualdade publicándose no BOP nº 162 de 26 de agosto de 2022.
Unha vez transcorrido o prazo e vistas as solicitudes presentadas, no uso das atribucións que me outorga a
lexislación do réxime local, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar lista provisional de admitidos e excluído:

CVD: 3SAhdbQfQgng8iqM/2hx
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ADMITIDOS
NOME E APELIDOS

DNI

GONZALEZ GIL, ISABEL

***3655**

LOPEZ SALORIO, LUCIA

***9866**

NOVOA FRAGA, CRISTINA

***3538**

RODRIGUEZ FERNANDEZ, CRISTINA

***6209**

EL KORTBI MARTINEZ, HAMID

***1772**

MOSCONI CADILLO, ANA

***8109**

FERNANDEZ FERNANDEZ ANA

***6628**

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

EXCLUÍDOS
NOME E APELIDOS

DNI

CAUSA DE EXCLUSION

PALMEIRO OJEROS, TATIANA

***5794**

BASES 6º - 5 Pago de taxa

SEGUNDO.- De conformidade ca base quinta da convocatoria, os aspirantes disporán dun prazo
improrrogable de tres dias (3) hábiles seguintes a publicación desta resolución para presentar as
reclamacións oportunas ou emenda de defectos.
TERCEIRO.- Publicar esta Resolución na paxina web do Concello e no taboleiro de edictos.

CVD: 3SAhdbQfQgng8iqM/2hx
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Asinado dixitalmente polo sr. Alcalde, José Manuel López Varela, do que eu secretaria., Lucía Barreiro
Angeriz, dou fe.
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