
 

ANUNCIO NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS E NA PÁXINA WEB DO CONCELLO

Por Resolución do alcalde, con data de 05/06/2018 aprobouse a relación provisional 

de persoas admitidas do proceso de selección dun/ha CAPATAZ para a prestación do 

servizo de limpeza dos espazos públicos nas praias do Concello durante o periodo 

estival, na cal se establece o seguinte,

“RESOLUCIÓN 

As bases de selección dun/ha capataz para a prestación do servizo de limpeza dos 

espazos públicos nas praias do Concello durante o periodo estival, que debe estar en 

posesión do carné de conducir clase B, publicáronse na páxina web e no taboleiro de 

anuncios do Concello.

O prazo de presentación de instancias iniciouse o día 25 de maio e rematou o día 1 de 

xuño de 2018.

Tras expirar o antedito prazo e de conformidade co disposto nestas bases de selección 

é polo que, en virtude das competencias que me asigna a lexislación local vixente,

RESOLVO

PRIMEIRO:  Admitir,  con  carácter  provisional,  no  proceso  de  selección  para  a 

contratación dun/ha CAPATAZ, ás seguintes persoas aspirantes:

N.º APELIDOS E NOME DNI

1 ÁLVAREZ GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ 76 997 350-C

2 BARRAL AMOEDO, DIEGO 77 008 321-C

3 BASTOS ALONSO, BERTA 77 004 828-T

4 CABALEIRO CRUZ, M.ª BELÉN 76 994 452-C

5 DACUÑA DAPRESA, MANUEL 36 076 721-W

6 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, TOMÁS 76 700 393-Q

7 GRANDAL MOREIRA, JOSÉ ARTURO 36 103 924-L

8 LUÍS FERNÁNDEZ, AGUSTÍN 36 160 325-R

9 NÚÑEZ CORUJEIRA, MANUEL 76 989 823-Z

10 RAFAEL VILAS, RAFAEL 36 082 483-Z
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SEGUNDO: As persoas interesadas poderán presentar  as alegacións que estimen 

oportunas ou a documentación a subsanar requirida polo tribunal, no prazo de 2 días 

hábiles,  a  contar  dende  o  día  seguinte  ao  da  publicación  da  dita  relación.  Estas 

enmendas non serán aplicables respecto dos méritos alegados pero non achegados 

nin dos requisitos establecidos.

No caso de presentas as reclamacións fóra do Concello, o/a aspirante deberá dirixir ao 

correo  electrónico:    persoal@redondela.  gal  ,   unha copia  da alegación rexistrada con 

anterioridade ao remate do prazo, xunto coa documentación que achegue. 

A lista  provisional  de persoas admitidas e  excluídas elevarase automaticamente  a 

definitiva se non se presentan reclamacións. 

De haber reclamacións e resoltas estas, o alcalde aprobará a lista definitiva que se 

exporá no taboleiro de Edictos e na páxina web do Concello. Na mesma resolución 

fixarase o tribunal cualificador e a data e a hora de realización da fase de concurso.

TERCEIRO:  Publicar  esta resolución no taboleiro de anuncios e na páxina web do 

Concello.”

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE Á MARXE 
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