CONCELLO DE SANTISO (A CORUÑA)

exp. 2019/G003/000190

RESOLUCIÓN
ASUNTO: APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA O
PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO DE SOCORRISTAS (DEPUTACIÓN)
EXPEDIENTE:2019/G003/000190

ANTECEDENTES:
Finalizado o prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso de selección de dous
socorristas á vista da convocatoria Resolución número 2019/166, polo que se aproba a convocatoria do
Programa de socorrismo dirixido ós concellos do interior da provincia de A Coruña durante o exercicio
da Deputación Provincial da Coruña publicada o 14 de xaneiro de 2019 no BOP n.º 9, e para a que se
presentou solicitude para a contratación de dous socorristas.
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
PRIMEIRO. Aprobar a seguinte lista provisional de aspirantes admitidos/as:

SOCORRISTAS. DEPUTACIÓN 2019
ADMITIDOS/AS
44843862A
79327575T
79329364H
78809393P
79330727R
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SEGUNDO. Elevar a definitiva a lista provisional de admitidos/as no proceso selectivo ao non existir
excluídos/as.
TERCEIRO. Convocar aos membros do Tribunal para o día 18 de xuño de 2019 ás 10:30 horas, na
Casa Consistorial do Concello de Santiso, para tratar a seguinte orde do día:
1.- Constitución do Tribunal de selección.
2.- Valoración dos méritos.
CUARTO. Publicar a presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello, para os efectos
oportunos.
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QUINTO. Como acto de trámite, dado que non hai ningún excluído non cabe a interposición de recurso,
sen prexuízo de que poida interpoñerse calquera recurso que os interesados puidesen estimar máis
conveniente aos seus dereitos.
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En Santiso, o asina o Sr. Alcalde na data que figura á marxe;
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