Alejandra Pérez Máquez, alcaldesa-presidenta do Concello de Bergondo (A Coruña)
ASUNTO: CONTRATACIÓN DUN PEÓN APROL RURAL
EXPEDIENTE: 2020/E001/000004
A Resolución de Alcaldía de quince de xuño do ano dous mil vinte e nº 758/2020, aprobou as bases da convocatoria
para a provisión, mediante contratación laboral temporal, dun posto de PEÓN/NA durante nove meses ao abeiro da
Orde de 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento
do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020.
A Resolución de Alcaldía do trinta de xuño de dous mil vinte e nº 808/2020, aprobou a lista provisional de admitidos
e excluídos do devandito proceso de selección.
Finalmente, rematado o prazo previsto na base sexta da convocatoria, sen que houbese reclamacións ou subsanacións,
RESOLVO:
Primeiro: Aprobar a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as ás referidas prazas, que se transcribe de seguido:
ADMITIDOS:
NOME E APELIDOS
Barja Val, Juan Manuel
Cernadas Prieto, José
Medín Amor, José Luis
Pacio Rivas, Óscar Avelino
Pereira Rodríguez, Rafael
Rivera Babío, José

D.N.I.
34****15M
47****00B
47****61X
32****66Z
36****70N
32****87E

Nº DE REXISTRO
CONCELLO
202000000001014
202000000001028
202000000001074
202000000001040
202099900001311
202000000001062

DATA DE PRESENTACIÓN
CONCELLO
22/06/2020
23/06/2020
19/06/2020
25/06/2020
23/06/2020
26/06/2020

EXCLUÍDO/A: Ningún/ha.

CVD: BdjyGDaRnEmZlFYwkgOp
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Segundo: Fixar o día 3 de xullo ás 10:00 horas para a realización da fase de VALORACIÓN DE MÉRITOS polo
tribunal no Salón de Sesións da Casa do Concello.
Terceiro: A inclusión dos aspirantes na lista de admitidos non supón, en ningún caso, o recoñecemento por parte da
administración municipal de que os membros reúnen os requisitos esixidos, que deberán acreditarse con
posterioridade, dado que os mesmos deberán posuírse no momento de rematar o plazo de presentación de solicitudes,
a teor do preceptuado nas bases correspondentes.
Cuarto: Designar os compoñentes do Tribunal que serán os seguintes:
PRESIDENTE: O Arquitecto Técnico: Juan Carlos Gómez Pérez ou funcionario que o substitúa.
SECRETARIA: A auxiliar administrativa: Sandra María Anido Freire ou funcionario que a substitúa.
VOGAIS: A auxiliar administrativa: Margarita Matos Fernández ou funcionario que o substitúa.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD)
especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público).

CVD: BdjyGDaRnEmZlFYwkgOp
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

En Bergondo, xoves 2 de xullo de 2020
A alcaldesa

Dou fe; a secretaria

Alejandra Pérez Máquez

Ana María Cacharrón Castelos
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