Expediente 941/2019 relacionado co 670/2019

Vistas as bases do programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra
“o teu primeiro emprego” nos concellos promovido pola Deputación de Pontevedra e
publicado no BOPPO nº92, do 15 de maio de 2019. Visto o Decreto de Alcaldía de
aprobación da solicitude do programa de “o teu primiero emprego” a Deputación de
Pontevedra, con nº 2019-380 e data 11/06/2019.
Visto o Decreto de Alcaldía nº2019/0494 de bases e convocatoria para a contratación
laboral en prácticas de dúas prazas con titulación en ciclo superior en asistencia á
dirección, subvencionado pola Deputación de Pontevedra dentro do programa de fomento
da empregabilidade na provincia de pontevedra “o teu primeiro emprego” nos concellos.

DECRETO

JOSÉ ANTONIO LORENZO PÉREZ (2 para 2)
Secretario - Interventor Accidental
Data de Sinatura: 07/08/2019
HASH: 1d655a445aa50f95c0b006a9c42796fe

Vista a aprobación da relación de concellos seleccionadas para participar como entidades
colaboradoas no programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “
o teu primeiro emprego” nos concellos, da Deputación de Pontevedra recibida no rexistro
electrónico en data 24/07/2019 e con número de entrada 2019-ERCC-1001.

Número: 2019-0504 Data: 07/08/2019

AMPLIACIÓN LISTA CANDIDATOS ENVIADOS POLO SPEG PARA
CONTRATACIÓN LABORAL EN PRÁCTICAS DE DÚAS PRAZAS CON
TITULACIÓN EN CICLO SUPERIOR EN ASISTENCIA Á DIRECCIÓN,
SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA DENTRO DO
PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE
PONTEVEDRA “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” NOS CONCELLOS.

Vista a lista de persoas candidatas para participar no proceso de selección enviado pola
oficina de emprego de Redondela.
Vista a ampliación da lista de persoas candidatas para participar no porceso de selección
enviado pola oficina de emprego de Redondela, de data 05 de agosto de 2019.
Vista a ampliación da lista de persoas candidatas para participar no porceso de selección
enviado pola oficina de emprego de Redondela, de data 07 de agosto de 2019.
Esta Alcaldía de conformidade coas atribucións do seu cargo, RESOLVE:
Primeiro.- Aprobar a lista de persoas candiadas para participar no proceso de selección
enviada pola oficina de emprego de Redondela, actualizado coa lista de ampliación de
persoas candidatas, quedando como segue:
Número de oferta 12-2019-9454
1.
2.
3.
4.

ALONSO IGLESIAS LAURA
AMOEDO LUEIRO LUCIA
CABALEIRO FANDIÑO VERONICA
FERNANDEZ TILVE ALEJANDRO
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ANDRES IGLESIAS RODRIGUEZ (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 07/08/2019
HASH: 94f176dfedbde22f6b516be0c9a80b6d

DECRETO DA ALCALDÍA

na
de
de
de

Terceiro.- O Tribunal Cualificador do proceso selectivo designarase de conformidade co
disposto no artigo 60 do TREBEP e 59 da lei 2/2015 do 29 de abril, do emprego público
de Galicia, e estará composto polos seguintes membros:
Presidente/a: Luis Guillermo Patiño Fernández (funcionaro do Concello de
Pazos de Borbén).
Secretario/a: José Antonio Lorenzo Pérez (funcionario do Concello de
Pazos de Borbén).
Vogais: María Rosario González Sánchez (funcionaria do Concello de
Fornelos de Montes).
Silvia Suárez Martínez (persoal laboral fixo do Concello de Soutomaior).
Raquel Villaverde Acuña (persoal laboral fixo do Concello de
Soutomaior).
Suplentes:
Primeiro suplente: José María Santaló Rodríguez (funcionario do Concello
de Fornelos de Montes).
Segundo suplente: Jose Manuel Soto Virulegio (funcionario do Concello
de Pazos de Borbén).
Terceiro suplente: Bárbara Veiga Vidal (funcionara do Concello de Pazos
de Borbén)
Cuarto Suplente: María del Carmen Sánchez Vidal (persoal laboral fixo do
Concello de Redonela).
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Ditas bases están publicadas na páxina web institucional www.pazosdeborben.org,
sede electrónica https://pazosdeborben.sedelectronica.gal, así como no taboleiro
anuncios sito nas dependencias do Concello de Pazos de Borbén, Pazos nº52 (Pazos
Borbén). Así memo tamén se poderán solicitar nas oficinas do Concello de Pazos
Borbén.

DECRETO

Segundo.- Os aspirantes que se relacionen no listado remitido polo SPEG, podrán
presentar a súa solicitude en instancia dirixidas ao Sr. Alclalde do Excmo. Concello de
Pazos de Borbén, anexo I, como data límite o día 09/08/2019. Coa solicitude deberá ir
acompañada da documentación xeral indicada na base oitava da bases e convocatoria
para a contratación laboral en prácticas de dúas prazas con titulación en ciclo superior en
asistencia á dirección, subvencionado pola Deputación de Pontevedra dentro do programa
de fomento da empregabilidade na provincia de pontevedra “o teu primeiro emprego” nos
concellos.

Número: 2019-0504 Data: 07/08/2019

5. FERNANDEZ VICENTE ZELTIA
6. GIRALDEZ GONZALEZ ANA ISABEL
7. MARTÍNEZ SILVA PATRICIA
8. MARTINEZ MARTIN LUCA ADRIAN
9. NIETO CARAMES MARIA TERESA
10. PEREZ DURAN RAQUEL
11. PEÑA MARTINEZ ANA ISABEL
12. RODRIGUEZ FOLGUEIRA MARIA ADELA
13. RODRIGUEZ LOPEZ RAQUEL
14. XAVIER ALVES MARIA SUELI

Cuarto.- Establecer como data de constitución do tribunal cualificador e valoración dos
criterios establecidos pola base oitava da citadas bases, para o día 13 de agosto de 2019,
as 12:30 nas dependencias da casa consistorial do Concello de Pazos de Borbén.
Quinto- Notificar ao tribunal cualificador adxuntándolle bases e convocatoria para a
contratación laboral en prácticas de dúas prazas con titulación en ciclo superior en
asistencia á dirección, subvencionado pola Deputación de Pontevedra dentro do programa
de fomento da empregabilidade na provincia de pontevedra “o teu primeiro emprego” nos
concellos.

DECRETO

O DECRETOU O SR. ALCALDE-PRESIDENTE O DÍA DA DATA DA SÚA SINATURA
ELECTRÓNICA, DO QUE EU SECRETARIO-INTERVENTOR ACCIDENTAL DESTE
CONCELLO, DOU FE, MEDIANTE SINATURA DIXITAL Á MARXE.
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Mándao e asínao o Sr. Alcalde de Pazos de Borbén,

Número: 2019-0504 Data: 07/08/2019

Sexto.- Publicar na páxina web institucional www.pazosdeborben.org, na sede electrónica
https://pazosdeborben.sedelectronica.gal, así como no taboleiro de anuncios sito nas
dependencias do Concello de Pazos de Borbén, Pazos nº52 (Pazos de Borbén).

