
 
CONCELLO DE BOBORÁS

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

Rosa  González  Doporto,  alcaldesa  en  funcións  do  Concello  de  Boborás,  no  exercicio  das 

competencias que me confire a normativa de aplicación vixente ó réxime local,

Vista a convocatoria e bases para a selección dun GUIA TURISTICO, baixo a modalidade de 

contratación laboral, con carácter temporal, aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno, de data 

25/05/2018,

Vista a proposta formulada polo Tribunal, para o nomeamento e formalización do contrato á 

seguinte candidata:

 Milagros Novoa Pavón

De conformidade co artigo 21.1.h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases do réxime local e o  

artigo 33 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do 

Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da 

Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo.

RESOLVO:

RIMEIRO. Aprobar  a  proposta  do  Tribunal  respecto da contratación  para  o  posto de  guia 

turistica á candidata seleccionada:  MILAGROS NOVOA PAVÓN, así como a lista de reserva, 

en orde de puntuación:

1. ORIA FERREIRO DIZ

2. JOSUÉ FERNÁNDEZ GUERRA

3. MARCOS EIJO GÓMEZ

4.JOSÉ ANTONIO PARENTE CAMINO

5. SERGIO SANCHEZ GARCIA

SEGUNDO. Notificar a presente resolución, aos aspirantes a proposta para a formalización de 

contrato, requiríndolle a documentación acreditativa das condicións de capacidade e requisitos 

esixidos na convocatoria.

TERCEIRO. Formalizar o contrato de traballo na modalidade regulada polo artigo 15 do texto 

refundido da Lei do estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, 

de 23 de outubro, cunha duración de seis meses e en réxime de dedicación a xornada parcial.  

 



 
CONCELLO DE BOBORÁS

CUARTO.- Procédase a publicar a presente resolución, no taboleiro de edictos do Concello e na 

páxina web municipal e dese conta dos recursos que contra a mesma se poidan interpoñer.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE
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