RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Expediente administrativo núm. 2020/E001/000007
Expediente núm. 2020/G003/000712
No Boletín Oficial da Provincia (BOP) núm. 179, de data 26 de outubro de 2020 publicáronse as Bases da
convocatoria do proceso selectivo para a contratación dun peón-operario de obras e servizos múltiples
do Concello de Laxe baixo a modalidade de contrato temporal por acumulación de tarefas.

(FECHA: 24/11/2020 14:32:00)

Considerando o disposto no parágrafo 4º da Acta de valoración da fase de concurso de data 19/11/2020
e na dilixencia de data 24/11/2020 que consta no expediente en canto a que non se presentaron
alegacións contra a devandita acta de valoración.
Esta Alcaldía, en uso das atribucións que me confire a lexislación vixente,
RESOLVO:
Primeiro. Elevar a definitivo a listaxe cos resultados definitivos do proceso selectivo para a contratación
dun peón-operario de obras e servizos múltiples, proposta polo Tribunal cualificador e que é a seguinte:
TOTAL
10
7
6,90
6,40
5,20

CVD: LHr0YiR/v2+J7c/dOJqu
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Segundo. Designar a Antonio Joaquín Bello Lema como persoa proposta para a contratación como peón
operario de obras e servizos múltiples deste concello, baixo a modalidade de contrato temporal por
acumulación de tarefas.
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APELIDOS E NOME
1.- BELLO LEMA, ANTONIO JOAQUÍN
2.- KOHLER, TORSTEN HERBERT
3.- ÁLVAREZ VALIÑA, ANTONIO
4- MÁRQUEZ DE EUGENIO, YVONNE
5.- ROMERO LÓPEZ, FERNANDO

Terceiro. A persoa proposta, Antonio Joaquín Bello Lema, presentará na Secretaría deste concello no
prazo de 5 días naturais, os documentos indicados no apartado 11º das bases da convocatoria e que son
os seguintes:
a. Orixinal ou fotocopia compulsada do Documento Nacional de Identidade.
b. Orixinal ou fotocopia compulsada dos méritos alegados ou ben xustificante de ter cumpridos tódolos
requisitos para a expedición dos mesmos.
c. Orixinal ou fotocopia compulsada do documento de afiliación á Seguridade Social.
d. Certificado médico oficial, no que se faga constar expresamente que o aspirante reúne as condicións
físicas e sanitarias necesarias e suficientes para a realización do posto de traballo, supeditado en todo
caso, a firma do contrato e a incorporación ao posto de traballo, á presentación de dita documentación
correctamente.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do
Concello de Laxe 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)

e. Os aspirantes que fixeron valer a súa condición de persoas con minusvalía, deberán acreditar tal
condición e así mesmo a súa compatibilidade co desenvolvemento das tarefas e funcións
correspondentes á praza, mediante certificación expedida polo Organismo competente na materia.
Cuarto. Aprobar a listaxe a que se fai referencia no apartado primeiro deste Decreto que servirá de base
para cubrir baixas ou novas contratacións para o mesmo posto de traballo, dacordo co estipulado nas
bases da convocatoria.

(FECHA: 24/11/2020 14:32:00)

Quinto. Publicar esta resolución na taboleiro de anuncios e na web municipal.

Mándoo e asínoo en Laxe (documento asinado dixitalmente, na data sinalada ao marxe)
A secretaria-interventora,
Begoña Carrasco García

CVD: LHr0YiR/v2+J7c/dOJqu
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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O alcalde
José Luis Pérez Añón
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