ANUNCIO

Por esta Alcaldía-Presidencia do Concello de Valdoviño, en data 20
de xuño de 2019, emitiuse decreto rexistrado ao número 221/2019
do tenor literal seguinte:
“EXPTE: 2019/E001/000002
PROCESO SELECCIÓN DUN/DUNHA TÉCNICO/A DE DEPORTES,
MODALIDADE FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA PROGRAMAS
SUBVENCIONADOS E ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO.
ANTECEDENTES DE FEITO
.- Bases xerais das convocatorias de subvencións da Deputación Provincial da Coruña,
dirixidas aos concellos e outras entidades locais no ano 2019.
.- R.P. 2019/1043 da Deputación Provincial pola que se aproba a concesión provisional
de subvencións correspondentes ao programa F0106: subvencións a concellos e
entidades locais para contratación de personal-técnico-deportivo durante o ano 2019.
.- bases específicas da Deputación reguldoras do programa antedito.
- R.P. 2019/14248 da Excma. Deputación Provincial da Coruña, pola que se aproba a
concesión definitiva de subvencións do programa F0106/2019, dirixido a concellos e
entidades locais para a contratación de técnico-deportivo, durante o ano 2019.

.- Informe de intervención con antecedentes, normativa aplicable, sobre existencia
crédito e xustificación do recurso a un nomeamento interino e sobre o contido da
proposta de bases de selección. con observacións á mesma.
.- Bases de selección.
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.- Proposta- memoría inicio expediente.

.- Decreto Alcaldía nº 199/2019 de data 05/06/19, polo que se aproba a convocatoria e
as bases reguladoras da mesma: oposición para selección dun técnico deportivo
modalidade funcionario interino para programas subvencionados e creación dunha bolsa
de emprego.
- Anuncio inserido no BOP nº 108 do 10 de xuño de 2019 onde se publica a
convocatoria xunto coas bases, exposto no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello
e web municipal.
(O prazo de solicitudes comenzou o 11 de xuño de 2019 e rematou o sábado 15 de xuño
de 2019).
.- Documento de rexistro municipal de entrada con listaxe aspirantes presentados/as;
incorporado ao expediente.

Visto o exposto, RESOLVO:
1º.- Aprobar a listaxe provisional de admitidos e excluídos que se expón a continuación:
LISTAXE DE ADMITIDOS
APELIDOS E NOME

DNI

NURIA RIQUÉ ROPERO

46796517G

DANIEL PERAL LÓPEZ

71512742S

NATALIA PRIETO CAÍNZOS

32700677J

LISTAXE DE EXCLUÍDOS
APELIDOS E NOME

DNI

LUIS ALBERTO FIDALGO GARCÍA

32664445Y

Causa de exclusión.- Non posuir a titulación solicitada nas bases da convocatoria e nas
bases especificas do programa.
De non presentarse reclamacións, a presente resolución queda elevada a definitiva; non
obstante as ditas reclamacións non suspenderán o proceso selectivo, conforme as bases
da convocatoria e dado o carácter necesario e urxente da selección de persoal.

Presidenta.Titular: Carlota González Navarro, secretaria municipal de Valdoviño
Suplente: Cristina Garay Aguirre, Técnica Superior de Persoal do Concello de Arteixo.
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3º.- Nomear o Tribunal do proceso selectivo:

Vogais:
Titular.- Mª Mercedes Justo Pena, Coordinadora de actividades deportivas municipais
no Concello de Fene.
Suplente,. Ramón Couce Blanco, arquitecto técnico de Valdoviño
Titular.- Manuel Larrosa Rodríguez, Secretario do Concello de Ares
Suplente.- Rita Diaz González, Técnica Cultura do Concello de Valdoviño.
Titular.- Senén Martínez Prieto, técnico da área económica, concello de Valdoviño
Suplente.- Paula Díaz Tie, Secretaria do Concello de Cerdido.
Secretaria:
Titular: Pilar Rivera Rodríguez, funcionaria área secretaría de Valdoviño
Suplente.- Gema Leal Insúa, Interventora do Concello de Valdoviño.
4º.- Fixación da data, hora e lugar de realización do exame.

Data: 26 de XUÑO de 2019
Hora: 10 horas, 30 minutos.
Lugar: Casa do Concello de Valdoviño
Enderezo: Porta do Sol, S/N- Valdoviño
Os aspirantes presentarán DNI ou documento que acredite a súa identidade ao ser
chamados para a realización da proba escrita.
5º.- Publicar a presente resolución no Taboleiro de anuncios da Casa do Concello e
sempre que sexa posible, a titulo informativo e complementario na web do concello”.
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O que se publica para xeral coñecemento.
Valdoviño, 21 de xuño de 2019
O Alcalde,
Asdo.: Aberto González Fernández.

