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D. MIGUEL ANTONIO CID ÁLVAREZ, Alcalde-Presidente do Concello de A Teixeira facendo
uso das facultades previstas no artigo 21.1 g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local.
Iniciado o expediente de contratación por concurso de méritos de dous traballadores para o
servizo denominado “ PEÓN” no Concello de A Teixeira, mediante unha providencia de 18 de
xaneiro de 2018, ao ser concedida ao Concello unha subvención en materia de
empregabilidade para o 2018 segundo Decreto de 05/12/2017 da Deputación Provincial de
Ourense publicado no BOP nº 298 de 30/12/2017, e elaboradas as bases que rexerán a
contratación mediante concurso de méritos,
Vista a memoria xustificativa desta contratación de persoal laboral temporal de data 18 de
xaneiro de 2018
Considerando a base terceira (“procedemento de selección”) e quinta (“presentación de
documentación”), que forma parte das bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de 18 de
xaneiro de 2018 para a selección, mediante concurso de méritos, de dous traballadores para o
servizo denominado “PEÓN” en réxime de persoal laboral temporal. Unha vez finalizado o
período de presentación de instancias,
Vista a dilixencia do Secretario-Interventor, de data 27 de febreiro de 2018
RESOLVO:
Primero.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluidos seguinte:
LISTA DE ADMITIDOS PROVISIONAIS:
-

D. Alberto Rodríguez González, DNI nº 44657794M
D. Antonio Prieto Iglesias, DNI nº 34955881K
D. Fernán Álvarez López, DNI nº 33314189T
D. Francisco Cortizo Conde, DNI nº 44081357V
D. Jose Manuel Alvarez Pérez, DNI nº 34964327A
Dª Mª Mercedes Martínez Modroño, DNI nº 32789465K

LISTA DE EXCLUÍDOS PROVISIONAIS
-

D. Martín Lopes Medeiros, Doc nº X9433139B. MOTIVO: Non presenta a titulación
requirida de acordo coas bases 4ª

Segundo.- Requírese ós interesados para que durante o prazo de UN DÍA contado a partir do
día seguinte ao da inserción do presente decreto no taboleiro de anuncios do concello e na
páxina web presenten as reclamacións ou correccións de erros. Se non se producen
alegacións ou reclamacións, entenderanse elevadas a definitivas as listas provisionais que
anteceden procedendo a publicación dos membros do Tribunal.
Terceiro.- Dar conta ó Pleno na primeira sesión ordinaria que celebre.
A Teixeira, 27 de febreiro de 2018
O alcalde

Miguel Antonio Cid Álvarez

Ante min, o secretario

Luis B. Movilla Vázquez

