
 
Concello de Rábade

DECRETO DE ALCALDÍA

Con data 21 de novembro de 2017, procedeuse mediante Decreto da concellería delegada de 
emprego a aprobación das bases de selección de dous peóns, persoal laboral temporal, con cargo 
á axuda outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria en aplicación da orde do 
29 de agosto de 2017 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 2017, a tempo completo (100% xornada) por un prazo de 9 meses. 

Tendo en conta que a  base cuarta punto primeiro establece que a selección de persoal se leve a 
cabo da forma prevista no artigo 14 da orde do 29 de agosto de 2017, mediante formulación de 
oferta de emprego no Servizo Público de Emprego.

Rematado o citado prazo e tendo en conta a urxencia da contratación dos postos de traballo 
sinalados, que deberán formalizarse antes do 13 de decembro.

Tendo en conta a competencia que me atribúe o artigo 21.1. g) e h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases de Réxime Local, RESOLVO:

PRIMEIRO: Aprobar a seguinte relación de admitidos e excluídos  no procedemento de selección 
que se está a seguir neste Concello para a contratación de dous peóns, persoal laboral temporal, 
con cargo á axuda outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, ao abeiro da 
orde do 29 de agosto de 2017 (APROL RURAL), a tempo completo (100% xornada) por un prazo 
de 9 meses, ao ter presentado toda a documentación esixida na base Terceira:

ASPIRANTES ADMITIDOS

D.N.I NOME
33.324.842-G Cristina Sánchez Rodríguez 
33.551.568-L Eliseo Cortiñas Suárez
34.279.016-T Jordi García Jiménez
33.328.479-F Francisco Cortiñas Montoya
33.328.480-P José Cortiñas Montoya
45.664.189-N Asier García Parga
33.550.462-H Arturo Camaño Rodríguez
32.839.003-W Flor Suárez Suárez
33.304.385-V Alfonso Roca Vázquez
X6070159-E Armindo Joaquim Da Silva Cardoso
15833953-V Dolores Moreno Germania

33.824.393-H Jose Piñeiro Redondo
33.826.350-C Jose Luis Díaz Corbelle
33.851.632-W Jose Maria Barrera Díaz
33.829.110-C María Rodríguez Roca
33.331.093-V Jesus Puente Ferreiro
33.313.114-V Jose Ignacio Omaña Pérez
34.288.228-N Alfredo Jiménez Montoya

ASPIRANTES EXCLUÍDOS

Ningún.
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SEGUNDO:  Convocar  aos  interesados  aos  aspirantes  admitidos  á  realización  da  entrevista 
persoal prevista nas bases que rexen a convocatoria, que se celebrará a partir das  11:00 do 
LUNS 11 de decembro de 2017.

TERCEIRO: Proceder a expoñer no taboleiro de anuncios e na páxina web  www.rabade.org o 
presente Decreto, así como dar conta ao Pleno da Corporación na seguinte sesión que se celebre.

En Rábade, a 1 de decembro de 2017.
O Concelleiro Delegado, 

Asdo: Alejandro Martínez Campos.
DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE.

Concello de Rábade

Praza do 28 de maio, s/n, Rábade. 27370 Lugo. Tfno. 982390062. Fax: 982390411

http://www.rabade.org/

	barcode1: 
	barcode2: 
		xestiona esPublico - Concello de Rábade
	2017-12-01T09:43:39+0100
	Rábade
	MARTINEZ CAMPOS, ALEJANDRO (FIRMA)
	O acepto


		xestiona esPublico - Concello de Rábade
	2017-12-01T10:16:20+0100
	Rábade
	BALSEIRO AMIDO JOSE ANGEL - 76575622C
	O acepto




