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Fernando Javier Pérez Fernández, alcalde do concello de Vilasantar, Martes 23 de xuño de 2020, en
presencia do secretario de dito concello, emito o seguinte decreto:
ASUNTO: APROBACIÓN PROVISIONAL DAS LISTAS DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS NO
PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE TRES PEÓNS
PARA “TAREFAS DE SILVICULTURA, BIOMASA, LIMPEZA DE MONTES E OUTRAS TAREFAS
DE VALORIZACIÓN FORESTAL” AO ABEIRO DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA O
FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL)
EXPEDIENTE : 2020/G003/000120 (Decreto).
EXPEDIENTE : 2020/E001/000005 (Emprego).
Vista a necesidade de adoptar unha resolución sobre o procedemento a que se refire este decreto en
aras dos principios de eficacia e celeridade administrativa recollidos na Lei 39/2015 de 1 de outubro
de procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei 40/2015 de 1 de
outubro de réxime xurídico do sector público.
Visto que mediante o decreto de Alcaldía nº 103/2020, de 17 de Xuño de 2020, se aprobaron as
bases que rexirán o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de tres peóns para
“Tarefas de Silvicultura, Biomasa, Limpeza de Montes e outras tarefas de valorización forestal” ao
abeiro do Programa de subvencións para o fomento de emprego no medio rural (Aprol rural)
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Visto a relación de candidatos remitida pola Oficina de Emprego de Melide en contestación á oferta
de emprego presentadas con número 12-2020-4726
Dacordo coas atribucións que me confire o artigo 21.1 da Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora das
Bases do Réxime Local, e na aplicación do art.10 da Lei 40/2015 de 1 de outubro do réximen xurídico
do sector público. Resolvo:
Primeiro: Avocar a competencia unicamente para resolver os asuntos a que se refire este Decreto,
que tiña sido delegada por decreto de alcaldía número 80/2019, de data 21 de xuño de 2019, na
Xunta de Goberno Local
Segundo: Publicar a lista provisional de admitidos/as ao proceso selectivo que se convertirá en
definitiva no caso de non producirse ningunha reclarmación nos tres días naturais seguintes a esta
publicación.
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LISTA DE ADMITIDOS/AS.
ASTRAY RICO MANUEL.
CORRAL SANCHEZ JUAN ANTONIO.
GARCIA QUINTELA SALVADOR MANUEL
GARCIA RAMOS JUAN FRANCISCO
MAQUES SANCHEZ MANUEL
VAZQUEZ ASTRAY JUAN.
Terceiro : Dar traslado do presente acordo ós servizos municipais responsables da súa tramitación,
así como a notificación ós terceiros interesados no expediente.
Mándao e asínao a súa señoría O Alcalde, e ordena darlle traslado ó departamento correspondente
para a súa incorporación ó expediente do que eu Secretario - Interventor, Ricardo Garrido Caneda,
dou fe.
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DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE.

