CONCELLO DE SANTISO (A CORUÑA)

exp. 2018/G003/000071

RESOLUCIÓN
ASUNTO: APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA O
PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN PARA A CONTRATACIÓN
LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A DE TURISMO.
EXPEDIENTE:2018/G003/000071

ANTECEDENTES:
Finalizado o prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso de selección dun/ha
técnico/a de turismo, subvencionados pola Deputación Provincial da Coruña ao abeiro da convocatoria
do “Programa de subvencións dirixido aos concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña
de menos de 50.000 habitantes para financiar o gasto de persoal das oficinas de turismo durante o
exercicio” publicada o 26 de decembro de 2017, BOP número 243, da Deputación da Coruña.
De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de
Alcaldía de data 15 de marzo de 2018, e en virtude do artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de
Bases do Réxime Local, e demais normativa sobre réxime local en materia de persoal,
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
PRIMEIRO. Aprobar a seguinte lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

ADMITIDOS/AS

CVD: GdW7aoujNWR86MuoN3+M
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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TÉCNICO/A DE TURISMO
CARRIL TORDEIRO FRANCISCO

78807260Z

SESTO REY RAQUEL

44092075V

SEGUNDO. Tomar coñecemento da renuncia a participar no proceso de selección de técnico/a de
turismo por parte de Dona Sara Mato Agra por existir incompatibilidade co seu cargo como concelleira
de turismo no propio Concello de Santiso.
TERCEIRO. Elevar a definitiva a lista provisional de admitidos/as no proceso selectivo ao non existir
excluídos/as.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)
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CUARTO. Designar como membros do Tribunal que han de valorar os méritos, todos eles con voz e
voto, a excepción do Secretario que terá voz pero non voto:
-

Presidente: Mª Teresa Alcalde Valle (Traballadora Social do Concello de Santiso)
Suplente: Mª Soledad Iglesias Pérez (Educadora Familiar do Concello de Santiso)

-

Vogal: Cristina Tato Míguez (Orientadora Laboral do Concello de Santiso)
Suplente: Nicolás Castro Seoane (Técnico de Deportes do Concello de Santiso)

-

Vogal: Teresa Mato Martínez (Animadora Cultural do Concello de Santiso)
Suplente: Antonio Pazo Vázquez (Axente- Notificador do Concello de Santiso)

Secretario: O da Corporación ( Iván Ponte Mahía ) ou funcionario/a que o substitúa (con voz e
sen voto).
QUINTO. Notificar o seu nomeamento aos membros designados para o seu coñecemento.

1.- Constitución do Tribunal de selección.
2.- Valoración dos méritos.
3.- Elaboración da proba teórica (cuestionario tipo test de 24 preguntas)
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SEXTO. Convocar aos membros do Tribunal para o día 5 de abril ás 9:30 horas, na Casa Consistorial do
Concello de Santiso, para tratar a seguinte orde do día:

SÉPTIMO. Convocar aos membros do Tribunal e ós aspirantes ó posto de técnico/a de turismo para a
realización da proba práctica (fase oposición) para xoves día 5 de abril ás 11.30 horas na Casa
Consistorial do Concello de Santiso.
OCTAVO. Publicar a presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web do
Concello de Santiso ós efectos oportunos.

En Santiso, o asina o Sr. Alcalde na data que figura á marxe;
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