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EDICTO

O alcalde, con data de 1 de xuño de 2017, ditou a seguinte resolución:

PROVIDENCIA DA ALCALDÍA

1º.  De  conformidade  co  que  establecen  as  bases  para  a  contratación  dun  técnico  de
información turística do Concello de Monterrei, que aprobou esta Alcaldía mediante resolución
do  18  de  maio  de  2017  e  que  foron  publicadas  no  taboleiro  de  edictos  do  Concello  nesa
mesma data, na que se recollen que, expirado o prazo para reclamacións, emenda de erros
ou achega de documentación complementaria, o alcalde ditará resolución da lista definitiva de
admitidos e excluídos no proceso de selección.

2º. Consonte co anterior, a lista definitiva de admitidos e excluídos é a seguinte:
                                                                                                                        

ASPIRANTES ADMITIDOS:

NUM NOMBRE DNI

1 ROBERTO BLANCO RODRÍGUEZ 44457324A

2 EVA ALFONSO RODRÍGUEZ 76727733D

3 ADRIANA MORÁN FERNÁNDEZ 76713653M

ASPIRANTE EXCLUÍDOS

NUM NOMBRE DNI CAUSA

1 DAVID FERNÁNDEZ ANTUNES 53488318R * Entrega de documentación
fora de prazo

3º Unha vez rematado o prazo de presentación das solicitudes, e para os efectos de avaliar
os  méritos  acreditados,  reunirase  unha  comisión  o  día  5  de  xuño  de  2017,  que  estará
integrada polos seguintes membros: 

• Presidente:  Rafael  Castro  Vaamonde  (enxeñeiro  agrónomo,  enxeñeiro  técnico  forestal  e
axente de emprego e desenvolvemento local do Concello).

• Vogal:  Sonia  Zarraquiños  Novelle  (arquitecta  técnica  dos  Concellos  de  Monterrei  e
Cualedro ).

Monterrei, 1 de Xuño de 2017
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• Secretario-vogal:  Paulino  Fernández  Salgado  (secretario  dos  concellos  de  Monterrei  e
Cualedro).

A  comisión está facultada para interpretar  e  resolver as  cuestións que poidan suscitarse na
aplicación  das  normas  de  procedemento,  inspirándose  a  súa  actuación  no  principio  de
economía, celeridade e eficacia.

O tribunal valorará a documentación presentada de acordo co baremo de méritos que figuran
nestas bases.

O alcalde

José Luis Suárez Martínez
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