
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  23  de  xaneiro  de  2019  ao  abeiro  da  
Resolución do 26 de decembro de 2018 da Axencia Turismo de Galicia, publicada no DOG núm. 15 
de data 22 de xaneiro de 2019, 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 2019.
Vista a Resolución de Concesión de Subvención de 29 de abril de 2019, para a contratación de 1 
persoa durante 3 meses, de 15 de xuño a 15 de setembro.
VISTAS 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 Xunta de Goberno do 24 de maio de 2019,

RESOLVO

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

LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATAS/OS INCLUÍDAS/OS

1.- RODRÍGUEZ PARDO, RAQUEL 34 638 132 V
2.- SANJURJO ARIAS, LAURA 35 590 605 Z

Segundo.- Designar como membros do Tribunal Cualificador:

Presidente: Abel Vigo García (Arqueólogo)
Secretario: Jesús López Díaz (Funcionario Administrativo)
Vogais:
María Concepción Crespo González (Funcionaria auxiliar administrativa)
María Esther Otero González (Responsable da Oficina de Información Xuvenil)
José Manuel Otero Corral (Axente de Emprego e Desenvolvemento Local)

Terceiro.- Dacordo  coa  base  quinta  de  convocatoria,  ao  non  haber  excluídos/as,  esta  lista 
provisional elévase a definitiva.

Cuarto.- Convocar aos membros do Tribunal Cualificador o vindeiro  luns 1 de xullo ás 09:45 h. 
para a constitución do tribunal e posterior baremación de méritos, e ás 10:30 para a proba da fase 
de oposición, ambos actos no Salón de Plenos da Casa do Concello. 

Quinto.- Convocar aos candidatos/as admitidos para a proba da fase de oposición o vindeiro luns 1 
de xullo  ás 10:30 no Salón de Plenos da Casa do Concello (Praza  do Concello,  1,  27740 
Mondoñedo).

Sexto.-  Ordenar a publicación desta resolución coa lista provisional 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 alcaldesa-presidenta Ante min,

A secretaria-interventora
María Elena Candia López Ana Isabel Candame Areosa
(documento asinado dixitalmente a marxe)
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