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Exp. 2021/G003/001232

RESOLUCIÓN
ASUNTO: APROBACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS BASES PARA A
FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A SUBSTITUCIÓNS DO POSTO OFICIAL DE PRIMEIRA
DE MANTEMENTO DE POLIDEPORTIVOS EN SUPOSTOS DE AUSENCIA, INCAPACIDADE E SITUACIÓNS
ANÁLOGAS DA TITULAR.
EXPEDIENTE DECRETO: 2021/G003/001232
ANTECEDENTES:

Visto a seguinte documentación do expediente 2021/E001/000010:
- Resolución da Alcaldía nº: 973/2021 de data 27/09/2021, pola que se aproban as Bases para a
formación dunha bolsa de emprego para a substitucións do posto oficial de primeira de mantemento
de polideportivos en supostos de ausencia, incapacidade e situacións análogas da titular.
- Bases publicadas no BOP nº 187 de data 9/30/2021
- Informe do rexistro municipal nº 202100000003274 de data 28/10/2021 coa relación de solicitudes
presentadas ao proceso selectivo.
- Actas do tribunal do proceso selectivo de datas 10/28/2021 de revisión das solicitudes presentadas.
Tendo en conta o establecido nas Bases que rexen este procedemento de selección, no uso das
atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:

CVD: QF3KMYLLx0rofRSKDAOh
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRIMEIRO.- Aprobar a listaxe provisional de admitidos que figura a continuación:

DNI
***3344**
***6814**
***6871**
***3571**
***0317**
***8187**
***3696**
***6026**
***1400**
***2614**
***2376**
***3070**

SEGUNDO: Excluír provisionalmente aos seguintes candidatos polos motivos que se indican.

DNI
***1099**

Motivo exclusión.

Aporta carné de conducir B caducado a 28/01/2021.
Debe aportar documento actualizado acreditativo de estar en posesión do carné B con
data anterior ao 15/10/2021.

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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***2040**
***4311**
***7932**

Non acredita titulación (Base cuarta.–requisitos dos aspirantes.)
Debe acreditar estar en posesión do titulo de graduado en Educación Secundaria
Obrigatoria ou equivalente.
Non aporta anexo I de solicitude de partición.
Debe aportar anexo I no modelo publicado coas bases da convocatoria (BOP 187, 30 de
setembro de 2001)
Non acredita titulación (Base cuarta.–requisitos dos aspirantes.)
Debe acreditar estar en posesión do titulo de graduado en Educación Secundaria
Obrigatoria ou equivalente.

Segundo establece a base sexta. “Admisión de candidatos”, os aspirantes admitidos ou excluídos
disporán dun prazo de 10 días, contados a partir do día seguinte ao da publicación da
resolución provisional de admitidos/excluídos no taboleiro de anuncios da sede electrónica
municipal, para emendar os erros ou os defectos que motivaron a súa omisión ou exclusión.
Notificarlle a presente resolución aos interesados, con indicación expresa dos recursos a interpor, e
darlle conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión ordinaria que realice.

CVD: QF3KMYLLx0rofRSKDAOh
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

En CEE, na data da sinatura electrónica.
A alcaldesa, Margarita Lamela Louzán
A secretaria, Rocío Hermida Cancela
[Documento asinado electrónicamente]
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