Concello de Boiro

EXPEDIENTE: 2221/2022
Por resolución desta alcaldía de data 13/05/2022, procedeuse á aprobación das bases que
rexerán a convocatoria do proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a
cobertura laboral temporal de socorristas acuáticos en espazos naturais (subvención
fomento de emprego da Xunta de Galicia).

O 13/06/2022 rematou o prazo para a presentación de instancias de solicitude para tomar parte
no proceso selectivo.

Os candidatos Marcos Barreiro Reiriz e Anxo Abalo Romero presentaron alegacións á
listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas, a efectos de subsanar os motivos da
súa exclusión e acreditar o cumprimento dos requisitos esixidos nas bases que rexen esta
convocatoria.
Tendo en conta que non se presentou alegación algunha, e considerando as competencias
atribuídas ó Alcalde polos artigos 21.1.g. e 102 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local,
RESOLVO:

DECRETO

Francisco Javier Oubiña Lodeiro (2 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 20/06/2022
HASH: 4dd8015d2506ff0291998715d9607bdd

O 15/06/2022 publicouse anuncio co listado inicial de admitidos e excluídos, rematando o prazo
de alegacións o 17/06/2021.

Número: 2022-0703 Data: 20/06/2022

O 25/04/2022 recibiuse autorización para a contratación anticipada de socorristas acuáticos
en espazos naturais e de conformidade co disposto na Orde do 7 de xaneiro de 2022 (DOG
núm. 21 de 01/02/2022) da Consellería de Emprego e Igualdade pola que se establecen as
bases reguladoras desta subvención, solicitouse oferta de emprego ó servizo público de
emprego.

Primeir.- Estimar as alegacións presentadas por Marcos Barreiro Reiriz e Anxo Abalo
Romero, por ter subsanados os defectos que motivaron a súa exclusión en forma e prazo.
Segundo.- Declarar definitivamente admitidos/as ó proceso selectivo convocado por
resolución de alcaldía de data 13/05/2022, polo que se aproban as bases que rexen a
convocatoria do proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a cobertura laboral
temporal de socorristas acuáticos en espazos naturais, ás seguintes persoas por ter
presentada en tempo e forma a documentación relacionada nas bases das que rexen este
procedemento:

Nome

ABALO ROMERO, ANXO

Proba de lingua galega
Exento

BARREIRO REIRIZ, MARCOS

Exento

COIRA PÉREZ, YAIZA

Exento

DA SILVA CEBREIRO, VÍCTOR MANUEL

Non exento

GARCÍA LESENDE, MIRIAM

Exenta

MUÑIZ SANVICENTE, MIGUEL ÁNGEL

Exenta
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JOSE RAMON ROMERO GARCIA (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 20/06/2022
HASH: 9c949fc485d670a9ba1194fbfe839890

ASUNTO: Resolución definitiva de admitidos/as e excluidos/as. Convocatoria do proceso
selectivo para a contratación temporal de socorristas acuáticos en espazos naturais.

Concello de Boiro
PLACES FERNÁNDEZ, ALEJANDRO

Exento

RAÑÓ ROMERO, CARLA

Exento

TUBIO SUEIRO, ALEJANDRO

Exento

Terceiro.- Nomear ó seguinte Tribunal Cualificador para o referido proceso selectivo, con
arranxo á seguinte composición:
Presidenta: Mª Dolores Franco López.
Suplente Vanesa García García.
Secretaria: María Mariño Poza.
Suplente: Montserrat Torrado Tarela.
Suplente: Mª Carmen Santiago Hermo.
Vogal 2: Ignacio Javier Pérez Hermo.
Suplente: Pablo Romero Núñez
Vogal 3: Samuel Rodríguez Lado.

Cuarto.- Facer pública, mediante a súa inserción no Taboleiro de Anuncios da Casa do
Concello, a lista definitiva de persoas admitidas e convocar a tódalas persoas aspirantes para o
vindeiro XOVES 23/06/2022 ás 09:30 horas no Salón de Plenos do Concello de Boiro
para a realización de tódolos exercicios da oposición.
Quinto.- Notificar a presente resolución ós membros do Tribunal de Selección e dar conta ó
Pleno na primeira sesión ordinaria que se convoque.

DECRETO

Suplente: Cesar Tarela Pérez

Número: 2022-0703 Data: 20/06/2022

Vogal 1: Martín Blanco Buceta.

O alcalde do Concello de Boiro.
O secretario do Concello de Boiro.
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Boiro, á data que figura na marxe esquerda.

