
EXCMO. CONCELLO DE MONDOÑEDO Tf: 982 524 003/Fax: 982 507 421

   Praza do Concello, 1
27740  Mondoñedo ( Lugo)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Vista a solicitude realizada por este Concello en data 5 de febreiro de 2018 ao abeiro da Resolución  
do 2 de xaneiro de 2018 da Axencia Turismo de Galicia, publicada no DOG núm. 22 de data 31 de 
xaneiro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia  non  competitiva,  de  subvencións  a  concellos  declarados  municipios  turísticos  e  a 
xeodestinos  de Galicia para a contratación de persoal nas oficinas de turismo nos meses de xuño, 
xullo, agosto e setembro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Vista a Resolución de Concesión de Subvención de 17 de abril de 2018, para a contratación de 1 
persoa durante 3 meses, de 15 de xuño a 15 de setembro.

Visto as bases de convocatoria que regulan o proceso de selección de persoal para a cobertura de 
un emprego de carácter laboral temporal de Técnico/ en Información Turística do Concello  de 
Mondoñedo, aprobado por Resolución da Alcaldía do 16 de maio de 2018,

Visto a Resolución da Alcaldía de data 7 de xuño de 2018, polo que se aproba a lista provisional de 
admitidos e excluídos e visto que non se presentou, ningunha alegación a esta lista,

RESOLVO

Primeiro.- Aprobar a seguinte lista definitiva de admitidos e excluídos coa especificación, de ser o 
caso, do motivo da exclusión:

LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATAS/OS INCLUÍDAS/OS

1.- FEAL JIMÉNEZ, NOELA 34 636 388 K
2.- RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MARÍA JUSTA 33 329 921 T
3.- SANJURJO ARIAS, LAURA 35 590 605 Z

EXCLUÍDOS/AS:

1.- MORIS FERNÁNDEZ, LAURA 34 880 233 C
Motivo da exclusión: Non acreditar estar en posesión da titulación académica esixida na base 
terceira de convocatoria

Segundo.- Ordenar a publicación desta resolución coa lista definitiva de admitidos e excluídos nos 
termos recollidos nas bases de convocatoria.

Así o ordena e asina o Sr. alcalde.
Mondoñedo, na data de sinatura,

A tenente alcalde delegada Ante min,
O secretario-interventor

María Elena Candia López José María Vázquez Pita
(documento asinado dixitalmente a marxe)
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