
RESOLUCIÓN

ASUNTO: APROBACIÓN DAS ASPIRANTES PARA A LISTAXE DE PROVISIÓN DE PRAZAS DE AUXILIARES 
DE AXUDA NO FOGAR. 

EXPEDIENTE:2020/G003/000124 

ANTECEDENTES:

O día 5 de febreiro remata o prazo para a presentación de instancias das persoas
aspirantes que desexen actualizar os seus méritos ou a inclusión na listaxe para a
provisión de prazas de auxiliar de axuda no fogar mediante a contratación laboral
temporal. 

Con  data  27  de  abril  de  2020  a  funcionaria  encargada  do  Rexistro  Xeral  do
Concello  emite  un  informe  no  que  sinala  que  ata  o  5  febreiro  de  2020
presentáronse  as  seguintes  solicitudes  de  aspirantes  para  a  actualización  de
méritos: 

- Edy Yude Mercado Espejo.

A súa solicitude reune os requisitos necesarios para a súa admisión, polo que non
se considera necesaria a aprobación dun listado provisional, dando cumprimento
ao recollido nas Bases para a formación da listaxe, en consecuencia, mediante a
presente RESOLVO

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente a relación de persoas aspirantes admitidas e
excluidas  para  participar  no  referido  proceso  selectivo  para  a  actualización  da
listaxe  para  a  provisión  de  prazas  de  auxiliar  de  axuda  no  fogar  mediante  a
contratación laboral temporal, que seguidamente se reproduce: 

ASPIRANTES ADMITIDAS

NOME E APELIDOS DNI

Edy Yude Mercado Espejo 32915468F

ASPIRANTES EXCLUIDAS

NINGUÉN

SEGUNDO.- Nomear a comisión seleccionadora de conformidade co punto 6 das
bases coa seguinte composición: 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)



Presidente: David Saavedra Pino. Traballador Social.
Secretaria: Mónica Cibreiro Caneiro. Secretaria Accidental ou traballador/a que a
sustitúa.
Vogal 1: Ana Belén Gavín Merlán ou traballador/a que o sustitúa. 

A comisión seleccionadora queda facultada para resolver cantas dúbidas e demáis
circunstancias e incidencias que xurdan durante o proceso así como tomar acordos
que procedan. 

TERCEIRO.- Convocar ao tribunal para a valoración de méritos o martes, 5 de
maio de 2020 ás 10:30 h. Na Casa do Concello de San Sadurniño. 

CUARTO.-  Ordear  a  exposición  ao  público  do  contido  da  presente  Resolución
mediante a súa publicación no taboeiro de anuncios do Concello e na páxina web
municipal. 

Asinado dixitalmente ao marxe, polo Alcalde, Secundino García Casal, do que eu a
Secretaria-Accidental do Concello, Mónica Cibreiro Caneiro, dou fe. 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)


