
 
CONCELLO DE BOBORÁS

ANUNCIO

Por resolución de Alcaldía, de data 24/05/2017, aprobouse a relación provisional de  
aspirantes  admitidos  e  excluídos  na convocatoria  para  a  provisión  dunha praza  de  
persoal laboral temporal, a xornada parcial, dun guía turístico para este Concello, que  
literalmente di: 

“EXPEDIENTE Nº: 65/2017

 ASUNTO: CONVOCATORIA SELECCIÓN GUIA TURISTICO 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

CIPRIANO JOSÉ CAAMAÑO CASTRO, Alcalde do Concello de Boborás, no exercicio das  
competencias que me confire a normativa de aplicación vixente ó réxime local

 VISTO que, o 18/05/2017 rematou o prazo de presentación de solicitudes de admisión  
nas probas de selección, para a provisión en réxime de dereito laboral  temporal,  a  
xornada parcial, dunha praza de guía turístico, 

VISTA a Base 7ª da Convocatoria do proceso selectivo, aprobada por Acordo da Xunta  
de Goberno Local de data 03/05/2017,

 RESOLVO: 

PRIMEIRO.- Aprobar  a  seguinte  relación  provisional  de  aspirantes  admitidos  e  
excluídos:

 RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 

- JESUS MANUEL GARCIA DIAZ                                   DNI  34.597.406-M 

- MARGARITA ESTEVEZ AMEIJEIRAS                          DNI 44.661.398-K 

- NOELIA CARREIRO SOTO                                          DNI 44.657.826-Z 

- NELA ORDOÑEZ VAZQUEZ                                       DNI 44.493.158-A

 RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS: 

- NEREA GARCIA GONZALEZ                                   DNI 44.656.546-E

 Motivo  da  exclusión:  Non  presentar  documentación  requerida  na  Base  6ª  da  
convocatoria do proceso selectivo: 

- Orixinal ou fotocopia compulsada do CELGA 2 ou titulación equivalente. 

-ROBERTO IVÁN ORIBIO FERNANDEZ                    DNI 45.414.894-K 

Motivo  da  exclusión:  Non  presentar  documentación  requerida  na  Base  6ª  da  
convocatoria do proceso selectivo:

 -Fotocopia compulsada do DNI 

-Declaración  de  non  estar  incurso  en  ningunha  das  causas  de  incapacidade  ou  
incompatiblidade,  nin padecer  enfermidade ou defecto físico/psíquico que impida o  
desempeño do posto de traballo, nin de non ter sido separado mediante expediente  
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disciplinario  do  servizo  das  Adminsitracións  Públicas,  nin  inhabilitado  por  sentenza  
firma para o exercicio das funcións públicas. (Anexo II).

 - Fotocopia compulsada da titulación esixida. 

- Fotocopia compulsada do carnet de conducir clase B1 

- Orixinal ou fotocopia compulsada do CELGA 2, ou titulación equivalente.

 - MARIA LUISA RODRIGUEZ LAMA                           DNI 44.469.405-D 

Motivo  da  exclusión:  Non  presentar  documentación  requerida  na  Base  6ª  da  
convocatoria do proceso selectivo:

 - Orixinal ou fotocopia compulsada do CELGA 2 ou titulación equivalente.

 SEGUNDO.- Os/As aspirantes excluídos/as, dispoñen dun prazo de 3 días naturais, a  
partir da publicación da presente resolución no taboleiro de anuncios do Concello e na  
páxina web municipal, www.boboras.org, para formular reclamacións ou enmendar os  
defectos que motiven a súa exclusión.

 TERCEIRO.- Publicar  a  presente  resolución  de  relación  provisional  de  admitidos  e  
excluidos  no  taboleiro  de  anuncios  do  Concello  e  na  páxina  web  municipal,  
www.boboras.org.”

 O que se fai público, aos efectos de que durante o prazo de TRES DIAS NATURAIS, a  
contar desde a publicación do presente anuncio no taboleiro de anuncios do concello e  
na  páxina  web municipal,  www.boboras.org  ,  os/as  aspirantes  excluídos/as  poidan  
formular reclamacións ou enmendar os defectos que motiven a exclusión.

O Secretario-Interventor Accidental. Sinatura electrónica.
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