ASUNTO: APROBACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO DE
SELECCIÓN DE PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A SELECCIÓN, BAIXO A
MODALIDADE DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, POR OBRA OU SERVIZO DETERMINADO, A
XORNADA COMPLETA DUN/HA TÉCNICO/A EN XESTIÓN CULTURAL DO CONCELLO DE VIMIANZO.
Vista a Resolución da Alcaldía núm. 467/2017 de data 10/05/2017, pola que se aproban as bases para a formación
dunha bolsa de emprego para a selección dun/ha técnico/a en xestión cultural do Concello de Vimianzo.
Tendo en conta que, segundo consta no correspondiente expediente, na data 11 de maio de 2017, publicáronse as
bases no taboleiro de edictos e na páxina web deste Concello (no apartado de emprego) e o día 16 de maio do
2017 no Boletín Oficial da provincia da Coruña (BOP núm.91).
Vista a Resolución da Alcaldía núm. 600/2017 de data 08/06/2017, pola que se modifican as bases para a
formación dunha bolsa de emprego para a selección dun/ha técnico/a en xestión cultural do Concello de Vimianzo.
Tendo en conta que, segundo consta no correspondiente expediente, na data 13 de xuño de 2017, publicouse a
modificación das bases no taboleiro de edictos e na páxina web deste Concello (no apartado de emprego) e no
Boletín Oficial da provincia da Coruña (BOP núm.110).
Rematado o prazo de presentación de solicitude, logo da súa ampliación por mor da modificación das bases, o día
19/06/2017, segundo consta nos informes de data 01/06/2017 e 10/07/2017 emitidos polo encargado do rexistro
municipal, presentaronse dentro do prazo 11 candidatos/as.
Visto o informe da técnica local de emprego de data 28/06/2017 sobre a listaxe provisional de admitidos e
excluídos neste proceso de selección logo de examinar a documentación achegada coas solicitudes de
conformidade co disposto na base sexta, oito (8) delas resultan admitidas, dúas (2) delas presentan deficiencias
subsanables e unha (1) presenta unha deficiencia insubsanable
Tendo en conta o establecido na bases sétima e oitava das Bases que rexen estes procedementos de selección,
en relación á “Presentación de instancias e procedemento de selección” e a “Admisión de aspirantes.Data e lugar
de realización das probas”.

CVD: CmrgR04DSmWTyHCvjqnh
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Considerando a atribución concedida ao alcalde polo artigo 21.1 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora de bases
de Réxime Local.
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RESOLUCION DA ALCALDIA

Visto canto antecede, RESOLVO:
Primeiro.- Aprobar a listaxe provisional de admitidos e excluídos para a formación dunha bolsa de emprego para a
selección, baixo a modalidade de contratación laboral temporal, por obra ou servizo determinado, a xornada
completa dun/ha técnico en xestión cultural do concello de Vimianzo, que figura a continuación e que recolle a
totalidade das persoas presentadas:
1. ADMITIDOS:
DNI

APELIDOS E NOME

79333993R

ANDRADE FRAGA, M.ª INÉS

44834310L

APARICIO GRANJA, M.ª ADELAIDA

36123708T

ARIAS MELÓN, ISMAEL
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BLANCO MAGARIÑOS,VERÓNICA

44481146C

CONDE BÓVEDA, VICENTE

46900432M

RAMOS MOUZO, ADRIANA

47385598D

REGUEIRA VARELA, MELINA M.

53161930Y

SANJURJO RODRÍGUEZ, GEMA

2. EXCLUÍDOS E CAUSA DE EXCLUSIÓN:
DNI

APELIDOS E NOME

CAUSA DE EXCLUSIÓN

71503537X

BLANCO PÉREZ, RAQUEL

Non presenta Celga 4

47381116N

DIOS ROMERO, CRISTINA

A titulación complementaria non se
encadra no requisito das bases

46898353L

HERRERO LIAÑO, SABELA

Non presenta o permiso de conducir B

Os aspirantes excluídos provisionalmente disporán do prazo de dous días naturais para reclamacións e corrección
das deficiencias sinaladas, a partir da publicación da listaxe provisional no taboleiro de edictos e na páxina web
municipal.
Segundo.- Ordear a publicación das anteditas listaxes no taboleiro de edictos e na páxina web deste Concello,
para os efectos da súa publicidade.
Así o manda e asina o Sr. Alcalde en Vimianzo, do que eu, secretaria, dou fe.
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O Alcalde
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