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CONCELLO DE CABANAS (A CORUÑA)
RESOLUCIÓN. Aprobación lista persoas admitidas prazas operario/a condutor/a
Programa Aprol Rural 2019.
Recibida a proposta da Oficina Pública de Emprego para a contratación de persoal
laboral temporal, para a provisión de dúas prazas de operario/a condutor/a ao abeiro do
Programa Aprol Rural 2019.
De acordo co disposto na base 5ª da convocatoria e as atribucións establecidas polo
artigo 21.1 da Lei 7/1985 do 2 de abril, e artigo 61.1 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de
Administración Local de Galicia e disposicións concordantes,
RESOLVO:
Primeiro. Aprobar a lista de persoas aspirantes que achega a Oficina Pública de
Emprego para a provisión de dúas prazas de Operario/a Condutor/a, persoal laboral
temporal, a ao abeiro do Programa Aprol Rural 2019, sendo a que a continuación se detalla:

Montero Barros, Héctor
Otero Fernández, Francisco Andoni

Segundo. Dar traslado da presente Resolución ás persoas aspirantes, convocándoas para a
data establecida na presente resolución para o desenvolvemento das probas do proceso
selectivo.
Terceiro. Nomear aos membros do Tribunal cualificador que estará constituído
polas seguintes persoas:
Presidente: D. José Antonio Meizoso Paz, Secretario-Interventor do Concello de A Capela
Vogais:
Dª. Isabel Rodríguez Fraga, funcionaria do Concello de Cabanas.
Dª. María José López Venancio, persoal laboral fixo do Concello de Cabanas
D. José Javier Fonte Varela, funcionario de carreira do Concello de Cabanas.
Secretario: D. Antonio López Vila, Secretario-Interventor do Concello de Cabanas
Cuarto. Convocar ás persoas aspirantes para o desenvolvemento das probas do
proceso selectivo, para o día 30 de maio de 2019, ás 08:30 horas, na Casa do Concello de
Cabanas. De conformidade co establecido no punto 5 das bases da convocatoria, ás
persoas aspirantes deberán achegar ao Tribunal Cualificador o día de realización das
probas, copia da documentación establecida no punto 5 das bases da convocatoria
(requisitos para participar na convocatoria), así como, no seu caso, copia da
documentación establecida no punto 7 das bases da convocatoria (valoración de méritos).
Sexto. Ordenar a publicación do contido da presente Resolución no Taboleiro de
Anuncios, sede electrónica e na páxina web municipal.
O acorda e asina dixitalmente o Sr. Alcalde, Manuel González López, en Cabanas,
na data que consta á marxe, do que eu, Antonio López Vila, como Secretario, dou fe.
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Seijo Rodríguez, Bruno
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García Valcárcel, David

Número: 2019-0433 Data: 29/05/2019

Apelidos e nome.

